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নিবেদন 
এই পুস্তকের রচনা মহামহোপাধ্যায় আচার্য শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 

মহাশয়ের স্গেহচ্ছায়ায় বধিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
ঘোষ পাগুলিপি শোধন কালে অনেক সমস্তার আলোচনায় নূতন দৃষ্টিতজির 
ইজিত দিয়াছেন। পাখুলিপি-মানচিত্র-চিত্রা্দি গ্রণয়নে শ্রীধুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত 
সমিত্রবান্ধবে নানাবিধ আঙ্গুকুল্য করিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট আমার 

খণ কৃতজ্ঞচি্তে জ্ঞাপন করিতেছি। 

প্রকাশকবর্গ অনতিদূর ভবিষ্যতে এই পুস্তকের ইংরেজি সংস্করণও 
মুদ্রণেচ্ছায় মানচিত্রগুলির শব্বাদি ইংরেজিতেই করাইয়াছিলেন। তাহাতে 
বাঙালী পাঠকবর্গের কোন অস্ুবিধ! হইবে না, আশা করা যায়। 

অসুল্যচক্দ্র ০সন 
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গ্রন্থপরিচয় 

4, 00101081081 “সম্পাদিত 1[7090:1061008 ০ 48018 (0০%%5 

17030166201207/ 77,08001%70, ০1. 1. ১৮৭৭) গ্রন্থে অশোকলিপিগুলি 

প্রথম একত্র প্রকাশিত হয়। ইহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না, কারণ 

পরবর্তী কালের আলোচনা! ও গবেষণার ফলে লিপিগুলির পাঠ ও অর্থ, 
ছুইয়েরই গ্রহণে অনেক পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছে । 
[]. 967৪: প্রণীত 1,989 [70901170010208 09 7১159,08%81 (ফরাসি, ১৮৮১---৮৮) 

পরে ইংরেজিতেও অন্থুবাদ হয় )। ইহা! মুল্যবান গ্রন্থ হইলেও এখন পুরাতন 

হইয়া গিয়াছে। 

কষ্ণবিহারী সেন প্রণীত “অশোক চরিত”, ৩য় সংস্করণ, ১৯১০ । 

চারচন্ত্র বন্ধু প্রণীত “অশোক বা! প্রিয়দশ?”, ৯৯১১। 

এ. এ ও ললিতমোহন কর প্রণীত “অশোক অন্থশাসন”, ১৯১৫। ইহাতে 
বাংলা অনুবাদ ছিল। 

রামাবতাঁর শর্মা প্রণীত *প্রিয়দশিপ্রশস্তয়:”, ১৯১৫ | ইহাতে সংস্কত অগ্কবানদ 

ছিল। 

উল্লিখিত গ্রস্থগুলি কানিংহামের গ্রন্থাবলম্বনে রচিত। তাহার পর অনেক 

নূতন তথ্যের আবিফার ও আলোচনা-গবেষণা হওয়ার ফলে এগুলি পুরাতন 

পর্ধায়াস্তর্গত হইয়াছে । 

দেবদত্ত রামকৃষ্চ তাগডারকর ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় 
হইতে লিপিগুলি পুনঃপ্রকাশ করেন, ১৯২০ | 
গৌরীশংকর হীরার্টাদ ওঝা ও শ্টামনুন্দর দাস প্রণীত "অশোককী ধর্মলিপিয়?” 
১৯২৩। ইহাতে সংস্কত ও হিনি' অনুবাদ ছিল। 
&. 0. ০০1৪৮ প্রণীত 49০৮৪ [636 520. 3199981, ১৯২৪। সঃ 

শন্দন্চীতে বহু তথ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 



[. [7 016550) প্রণীত 170980:11981009 ০ 49018 (0071). 17%907112/. 12020, 

ড০]. [.১ 06 মান, 1995). ইহাই এখন শ্রেষ্ঠ ও প্রামাণিক গ্রন্থরূপে গৃহীত 

হয়, কিন্ত ইহাতে গৃহীত পাঠ ও অর্থেরও বর্তমানে স্থানে স্থানে সংস্কার 

প্রয়োজন । 

পূর্বোল্লিখিত গ্রস্থগুলির প্রকাশের পরে ফের্রাগুডিতে প্রাপ্ত লিপিগুলির 

বিবরণ আছে : 

/১101)8901021089] 99759 1১91001৮, 1998-99 এবং [00. 10196, 0০8:69115, 

09010, 19397. 

পাল্কীগুও ও গবীমঠে প্রাপ্ত লিপিগুলির বিবরণ আছে : 
চ%. 15. 70079: প্রণীত [ন্ 5৭9:৪90 /8010990108108] 9691189, 700, 10. 

দীনেশচন্দ্র সরকার প্রণীত 31906 [090717061073, ড০1 [, ১৯৪২ হছাতে 

সংস্কৃত অন্গবাদ আছে। | 

বেণীমাধৰ বড়,য়া প্রণীত [71801106005 ০1 4,801%, ০1. যা, ১৯৪৩ | 

. 81০৫ প্রণীত 1,9৪8 [778071051008 08০৮৪, ফরাসি, ১৯৫০ | 

লিপিগুলির ভিত্তিতে অশোক সম্বন্ধীয় বিবিধ আলোচন। আছে ঃ 
ডু. &. 91016 প্রণীত 49০7৪, ৩য় সংস্করণ, ১৯২০। 

. 1. 11800010891! প্রণীত /8০98৪) ৩য় সংস্করণ, ১৯২৮ । 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 49০78, ১৯২৮। 

দেবদত্ত রামকৃষ্ণ তাণ্ডারকর প্রণীত &৪০৮৪, ২য় সংস্করণ, ১৯৩২ | 

ন্ুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত “অশোক”, ১৯৪০ । 

বেণীমাধব বড়য়া প্রণীত 4৪019 ৪0171 [090111)610709, ১৯৪৬ । 

প্রবোধচন্ত্র সেন প্রণীত “ধর্মবিজয়ী অশোক”, ১৩৫৪ (৮ ১৯৪৭ )। 
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সাংকেতিক চিহৃ 

- টিপ্ননী 

লতুলনা করুন 
|. জজ দেখুন 

- পালি 

প্রাকৃত 

লাইন 

সংস্কৃত 

ধাতু, যেমন ৮/কৃ-ক _ ধাতু। 

ছুই শব্দের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 
প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্ষ হইতে জাত বা নিষ্পন্ন, যেমন 
কাজ এ কার্ষ। 

ছুই শব্দের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 

প্রথম শব্দটি দ্বিতীয় শব্দের জনক বা নিষ্পাদক, যেমন 

কার্য ১৮ কাজ। 

- যে সকল শব্দের ব্যবহার না থাকিলেও তাহা আনুমানিক 

নিষ্পাদন করা যায়, সেনূপ শব্দের আরম্তে এই তারকা 
চিহ্ন যোগ করা হইয়াছে । 
-অন্থবাদে এই ছোট বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি মূল লিপিতে 
নাই, কিন্ত আধুনিক বাংল! বাক্যরীতিতে ব1 অর্থসৌকর্ধার্থে 
উহা প্রয়োজন । 

-মূল প্রা. লিপিগুলিতে ( পরিশিষ্ট প্রদত্ত ) এই দ্বিগুণিত 
ছোট বন্ধনীর মধ্যের শব্দগুলি প্রধান লিপিতে ভাঙিয়া 

বা অস্পষ্ট হুইয়। যাওয়ায় তাহা অন্ঠত্রের লিপি হইতে 
দেওয়। হইয়াছে 



[ এ] যে সব শব্ধ প্রধান লিপিতে নাই কিন্তু অন্য কোনও 
স্বানের লিপিতে আছে, তাহা বা তাহার অস্কবাদ এই বড় 

বন্ধনীর মধ্যে দেওয়! হইয়াছে । 
* মুল লিপিতে ব্যবহৃত কোন কোনও প্রা. শব্দের সংস্কৃত 

 প্রতিরূপ টিগ্লনীতে এই দ্বিগুণিত উদ্ধতিচিন্কের মধ্যে 
দেওয়। হইয়াছে । 



সিংহাবলোকন 

১, অশোকলিপির শ্রেণীবিভাগ 

মৌর্ধবংশীয় রাজা অশোক (আম্থমানিক শ্রী, পৃ ২৬৯__২৩২) সম্বন্ধে 
গ্রতিহাসিকরা যাহ! জানেন, অশোকের নিজের শিলালিপিগুলিই তাহার 
যূল ও প্রধান উপাদান। 

বৌদ্ধশান্্র ও বৌদ্ধ কিংবদস্তীতে অশোকের বিবয়ে যত কিছু বণিত 
আছে তাহা! এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গ্রহণীয় বা. বিশ্বান্ত নয়। প্ররস্তরগা্ে 
উৎকীর্ণ এই লিপিগুলিকে তক্ত ও পক্ষপাতীরা মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী 
বা যুগে যুগে পুনলিখিত পুথির মত নিজ নিজ রুচি বা কল্পনা অসন্থ্যায়ী 
পরিবর্তন করিতে বা বাড়াইতে পারেন নাই; লিপিগুলি অশোকের 
জীবিতকালে যেমন, এখনও ঠিক তেমনই আছে। 
পণ্ডিতের মনে করেন অশোকের লিপিগুলিতে অনেক ব্যক্তিগত কথা 
এমন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ও অকপটে বলা হইয়াছে যাহা কোনও মন্ত্রী বা 
পাঁরিষদ্, কর্মচারী বা বন্ধুর পক্ষে রাজার হইয়া লেখা সম্ভব নয়। অশোক 
নিজেই লিপিগুলির রচয়িতা ছিলেন; নিজের অজ্ঞাতসারে তিনি এই 

লিপিগুলিতে পাথরের উপর তাহার নিজের মনের কথা বা আত্মচরিত 

লিখিয়া গিয়াছেন। অবশ্ত মূল বক্তব্যের ভাব ও ভাষা অশোকের স্বকীয় 

হইলেও মনে রাখিতে হইবে যে, অশোক মৌখিক যাহা বলিয়া দিতেন 



৬ অশোকলিপি 

তাহাই রাজকীয় লিপিকর (3০:১৪) কত্ ক বিধিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 

 'দেবগণের প্রিয়*”**এইরূপ বলিয়াছেন প্রভৃতি প্রারভবাক্যগুলি, প্রথম- 

পুরুষে উক্তিগুলির কিছু ও লিপিপ্রচার সন্বন্ধীয় উপন্দেশাবলী লিপিকর 
ও মন্ত্রীদের রচন| বলিয়াই মনে হয়, যদিও তাহা অশেকের মৌখিক 

নির্দেশ ও ভাব অন্ুসারেই করা হইত। ৰ 
পূর্ব ও অতিদক্ষিণ ভাগ ছাড়া তারতের প্রায় অন্ত সর্বত্র অশোকলিপি- 
গুলির কোনটি না কোনটি পাওয়। গিয়াছে। এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই 
এমন কোনও লিপি অগ্ভাবধি কোথাও লুক্কায়িত থাক৷ অসম্ভব নয় _ 

যেমন অগ্যান্ত লিপিগুলির অনেক দিন পরে য়ের্রাগুডির €( ১৯২৯) এবং 

পাল্কীগ্ডও ও গবীমঠের (১৯৩১) লিপিগুলি জনহীন পাহাড়ের 

মধ্যে পাওয়া যায়। এখন সম্পূর্ণ বিনষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে এমন 
লিপিও যে অনেক ছিল তাহা নিঃসন্দেহ __ যেমন হিউয়েন ৎসাং শ্রী. ৭ 
শতকে রাজগৃহে লিপিসমন্বিত প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চ যে অশোকক্তন্ডটি 
দেখিয়াছিলেন, তাহা! এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বুদ্ধের জন্বস্থান লুদ্িনীতে এবং প্রথম-ধর্মপ্রচারস্থান খধিপত্তন-মুগদাবে 
(বর্তমান সারনাথ ) অশোক যেমন স্তত্তস্বাপনা ও লিপি উৎকীর্ণ করিয়া- 
ছিলেন, সেরূপ বুদ্ধের সিদ্ধিলাতস্থান বুদ্ধগয়ায় ও মৃত্যুস্থান কুশীনগরেও 

নিশ্চয় ত্তস্তস্থাপনা হইয়াছিল যনে হয়। বুদ্ধজীবনের সঙ্গে গাঢ় সংশ্লিষ্ট 
রাজগৃহ নগরে যেমন, তেমনি শ্রাবন্তী ও বৈশালীতেও খুব সম্ভবত স্তস্ত- 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা প্রভৃতি সে বুগের 
প্রধান প্রধান নগরেও যে অশোক স্তস্তস্থাপন। করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই 

অন্থমেয়। হিউয়েন ৎসাং সমগ্র ভারতে যে ষোলটি অশোকস্তস্ত দেখিয়া- 
ছিলেন বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখন আমরা! দেখিতে পাই। 

এখন যে লিপিগুপি পাওয়া যায় সেগুলি গিরিগান্র বা শিলাফলক বা 
শিলান্তস্ত বা গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ। এই ঘটনা এবং লিপিগুলির বক্তব্য 
বিষয় বা দেখ্য প্রভৃতি বিবিচনা করিয়া পণ্ডিতের এই তাবে )তাহাদের 
শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ করেন : 



অশোকলিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান ধ 

ক. গিরিগাজ্ে 

চৌদ্দটি শিলান্শাসন, 7০০1 [101068 7 শি" ৃঁ 

দুইটি পৃথক কলিংগ শিলান্ুশাসন, 96108£569 70811758, 7300৮ 7701068 

গে প্থ* 

খ,. শিলাফলকে 

ছোট শিলান্থশীসন, 8170: 13০০1 71106 » ছোঁটশি* 

ভাব্রূ অস্ক্রশাসন, 7317805 100106 7 তা* 

গ. স্তপ্তগাত্রে 

সাতটি স্ততাম্শাসন, 11118) 1101065 -স্ত* 

সংঘভেদ-স্তস্তান্ছশাসন, 90171977 701118170910৮ » সতে 

রাজ্জীর স্তস্তান্থশাসন, 09997018 71118 17016 রা" 

লুদ্ষিনী স্তস্তলেখ, [90701 01118 [10802106100 লু 

নিগালীসাগর অভতস্ভলেখ, [1625118568৮ 11157 [09021061070 »্* নি 

ঘা. গুহাগাত্ে 

সই বা তিনটি গুহালেখ, 08৮ [09021061029 »* ৩ 

পয়ে অস্থবাদে রচনাকাল অন্থসারে (কয়েক ক্ষেত্রে আন্মাঁনিক ) লিপিগুলিকে 
এই ক্রম হইতে বিভিন্ন তাবে সাজান হুইয়াছে। 

২, অশোকলিপিগুলির প্রাপ্তিস্থান 

কয়েকটি ছাড়া অন্ত সব লিপিগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কিছু কিছু পরিবর্তিত 
ভাবে একাধিক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। তাহার বিশদ বিবরণ পরে প্রত্যেক 

শ্রেণীর লিপিগুলির আলোচনা-সম্প-ক্ত অধ্যায়ের প্রীরস্তে উল্লিখিত হইয়াছে। 
যেযে স্থানে যে যে শ্রেণীর লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটি 
বর্ণসুক্রমিক তালিকা দেওয়া! হইল। পাঠক ইহা ১ মানচিত্রের সহযোগে 
দেখিবেন। 



৮ অশোকলিপি 

31818823888 ৫9 উ5$611বি8 1 

8885 1৬ 

70৮78 ১৬ 

পর) 3৩ 
াগিরিশি ৯২198115808 ও 

১ দিদি হন 8)0181৭1 ও 
দি8118) 88৯ ও ৬ 

85 186)8158-58, 3৩ 

ও ৮81801%0 $81407) ও ও 468878880 3৬ 1 রে ধান রি 
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১ মানচিত্র অশোকলিপির প্রাপ্তিস্বান 



অশোকলিপির ভাষা ৯ 

এলাহাবাদ (-কৌশান্বী ১ সত"; ্রহ্মগিরি-_ছোটশি' 

সভে" ;রা'  ভাবর ব| কলিকাতা-বৈরাট--ভা" 
কলিকাতা ( -বৈরাট )- তব্র দে. মান্সেহ রা--শি" 

কান্সী--শি' মাস্কী-ছোটশি' 
কৌশানী--এলাহাবাদ দে. মীরাট- দিল্লী দে. 

গবীমঠ-_ছোটশি" য়েব্রাগুডি--শি" 3 ছোটশি* 

গিরনার-_শি" রামপূর্বা-_স্ত" 

জউগড়-_-শি' ; পৃথ" রূপনাথ- ছোটশি* 

জটিংগ-রামেশ্বর-_ছোঁটশি* লউড়িয়া-অররাজ-_স্ত' 
তোপরা--দিল্লী দে. লউড়িয়া-নন্দনগড়-_-স্ত 

দিল্লী (-তোপরা )-স্ত* লুম্বিনী--নু' ূ 

দিল্লী (-মীরাট )--স্ত" শাহবাজ গটী--শি" 

ধউলী-_শি'ঃ পৃথ' শিদ্দাপুর- ছোটশি* 
নিগালীসাগর-__নি' সারনাথ__সভে' 

পাল্কীডও_ ছোটশি' . সাচী- সভে' 
বরাবর--ু" সাসারাম- ছোটশি" 

বৈরাট--ছোটশি' $ ভাব্রূ দে. সোপারা--শি' 

পরে বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রত্যেক লিপির প্রাপ্তিস্বানগুলির নামক্র 

পাটলিপুত্র হইতে দুরত্ব অনুসারে দেওয়! হুইয়াছে। টিগ্লনীতে ও পাঠাস্তর 
উল্লেখ সম্পর্কে স্থান-নামের আগ্চাক্ষর দ্বারা সেই সেই স্থানে প্রাপ্ত 
লিপিগুলি সুচিত হইয়াছে । 

৩, অশোকলিপির ভাষা 

পাথরের উপর খোদ্দিত হইলেও লিপিগুলির অনেক অংশ এখন ভগ্ন, 

ক্ষয়িত বা অস্পষ্ট হুইয়! গিয়াছে । অনেক স্থানে অক্ষরের আতাস থাকিলেও 

আকার উকারাদি চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। বিভিন্ন স্থানের লিপিগুলি 

মিলাইয়৷ ও তুলনা করিয়া বহু পরিশ্রমে পণ্ডিতগণ ইহার পাঠোদ্ধারে 



১০ অশোকলিপি 

সমর্থ হইয়াছেন, যদিও কয়েক স্থানের পাঠ সম্বন্ধে এখনও সম্পূর্ণ নিঃসনেহ 
হওয়া যায় নাই। 
কান্সী ও সাসারামের লিপিতে কিছু বিরামচিহ্ন থাকিলেও অন্ত সর্বত্রই 
লিপিগুলি শব্দবিভাগ বা বিরামচিহ্ছ-ব্জিত একটানা লেখা । আলোচনা 
ও অর্থবোধের সুবিধার জন্ভ আধুনিক পণ্ডিতগণ লিপিগুলিতে বাক্যবিচ্ছেদ, 
পরিচ্ছেদ-ভাগ বা বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেন, যদিও এ বিষয়ে সকলে 

সর্বত্র একমত নহছেন, কারণ বিরামচিহ্ণাদির পরিবর্তনে অন্বয় ও ফলে 
অর্থেরও বিতিন্নতা হয়। অর্থনির্ণয় বিষয়েও পণ্ডিতর! সর্বত্র একমত নহেন। 

বিতিন্ন মতের মধ্যে যাহা বর্তমান গ্রস্থকারের বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত মনে 

হইয়াছে তাহাই এই পুস্তকে নিবন্ধ হুইয়াছে। অতি প্রয়োজনীয় বিষয় 
ব্যতীত বিতির অর্থ বা পাঠাস্তরের উল্লেখ করা হয় নাই। যেখানকার 

লিপি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট, তাহাই প্রধান লিপিরপে গণ্য হইয়াছে এবং 
এক লিপি অস্পষ্ট হইলে অন্যত্রের পাঠের সঙ্গে তুলনা করিয়া শব্ব 
ও অর্থ গ্রহণ করা হুইয়াছে। যেখানে পাঠাস্তর আছে সেখানে যে শব্ব 

অধিকাংশ লিপিতে পাঁওয়। যাঁয়, সেই শব্দকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে 
এবং বিশেষ প্রয়েজনীয় বিভিক্নত1 থাকিলে টিপ্ননীতে পাঠীস্তরের উল্লেখ 

কর। হইয়াছে । যেখানে কোনও কথা প্রধান লিপিতে নাই কিন্তু অন্য 

স্থানের লিপিতে আছে, সেখানে তাহা [ ] এই বড় বন্ধনীর মধ্যে 
দেওয়া হইয়াছে। 

অনুবাদে যথাসম্ভব অশোক-ব্যবহ্ৃত ভাষা রক্ষা করা হইয়াছে, কিন্ত যেখানে 

মূলের শক্দাদি সংস্কৃতমূলক হইলেও আধুনিক বাংলায় সহজবোধ্য হয় না, 
সেখানে প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্বই প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং টিপ্লনীতে 
অশোক-ব্যবহৃত প্রাকৃত শব্দের সংস্কতরূপ “ ” দ্বিগুণিত. উদ্ধ.তি-চিক্কের 

মধ্যে দেওয়া হুইয়াছে। অর্থ-সৌকর্ষের জন্ত স্থানে স্থানে ( ) ছোট বন্ধনীর 
মধ্যে শব্ব-যোজনাও করা হইয়াছে। 
অশোকলিপিগুলির আধুনিক আলোচনার ইতিবৃত্ত অতি দীর্ঘ.,ও জটিল 
এবং তাহা এখনও শেষ হয় নাই। এই পুস্তকে পঙ্ডিতগণের গবেষণার 



অশোকলিপির ভাষা ১১ 

সারফল মাত্র পাঠকের গোচর করা হইল। তাষাতত্ব ব্যাকরণ প্রভৃতি 

বিষয়ে পণ্ডিতদের নানা তর্ক ও আলোচনার উল্লেখ সর্বত্র করা না হইলেও 

পাঠক যেন মনে না করেন যে এসব বিষয়ে জটিলতা কিছু নাই। 

কিছু পরিমাণে পালি-প্রারুতজ্ঞ ধাহারা যূললিপিগুলি পড়িতে চাছেন, 
তাহারা টিপ্ননীগুলিতে মূললিপি বুঝিবার পক্ষে অনেক সহায়তা পাইবেন 
আশা! করা যায়। 
অশোকলিপিগুলি প্রাকৃত-ভাষায় রচিত, কিন্তু প্রারুত ভাষার যে যেরূপ 

প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অশোকলিপিগুলির ভাষা ও 

ব্যাকরণ অনেক বিষয়ে বিভিন্ন। তাই পণ্তিতরা অশোকের তাষাকে 

“অশোকলিপির প্রাকৃত” বা অশোক-প্রাকৃত” নাম দিয়াছেন। অস্ুমান হয় 

যে, অশোক তীহার লিপিগুলি সেই সময়ে মগধের রাজকার্ষে ব্যবহৃত 
প্রাকৃতে রচনা! করিয়াছিলেন। মুল লিপিগুলি সাআাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রেরিত হুইয়৷ সেখানকার সরকারী দপ্তরে সেই সেই প্রদেশে প্রচলিত 
প্রাকৃতে অনূদিত হুইয়া৷ লিপিকরদ্বারা পাথরের উপর খোদাই করা হইত। 
অন্ুবাদকরা অশোকের তাবাতেই স্থানীয় প্রয়োজনে শব্দ ব্যাকরণ বানান 
প্রভৃতি বিষয়ক পরিবর্তন সংসাধন করিয়া যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে লিপি- 

গুলির অগ্ুবাদ করিতেন, কিন্তু দেখা ধায় যে কয়েক স্থানে অন্্বাদকর! 

অশোকের কথার মর্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া অগ্বাদে বৈষয্যের সৃষ্টি 
করিয়াছেন। 

উপরস্ত অন্য নানাবিধ ভুল করিয়াছে খোদাইকাররা। শিক্ষার অভাব ও 
অনবধানতাবশত হস্তলিখিত পুথি নকল করার সময়ে লিপিকররা যেমন 

অক্ষর বা শব্দের স্থান-বিপর্যয়, বানান দ্ভুল ও শব্দ যোগ বিয়োগ করে, 

অশোকের লিপিগুলিতেও খোদাইকাঁরর1! সেইরূপ অনেক দুল করিয়াছে। 
ইহ! অশোক নিজেও লক্ষ্য করিয়াছিলেন ( ১৪ শি")। 
মৌর্য সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রশাসন বিষয়ে মগধের আধিপত্যবশত সেই ষুগে 
মগধে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাই সমগ্র সাম্রাজ্যে কিছু কিছু পরিবত্তিত 
হুইয়।৷ সরকারী দপ্তরের রাষ্ট্রভাষারূপে ব্যবহৃত হইত _- অশোকলিপিগুলির 
ভাষার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন দ্ূপ বিবেচনা করিয়া ইহাই অন্গুমান হয়। 



৬২ অশোকলিপি 

সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারের জন্যই অশোক লিপিগুলি প্রকাশ করিতেন, 

পণ্ডিতদের জন্ত নয়, এবং বহুলোকে দেখিতে পায় এমন প্রকাশ্তস্থানে 

ও লোক চলাচলের পথে তাহা স্থাপিত হইত। অতএব বুঝিতে হইবে 
যে, সে যুগে সমগ্র ভারতে সাধারণ লোকেও এই ভাষা মোটামুটি বুঝিতে 
পারিত। 

৪. অশোকলিপির বর্ণমালা 

লিপিগুলির মধ্যে মানসেহরা ও শাহবাজগট়ীর লিপি খরোষ্তী অক্ষরে 

এবং বাকি সব স্থানের লিপি প্রাচীন ব্রাঙ্গী” অক্ষরে লিখিত। সাধারণ 

লোকের সমাগম ও চলাচলের পথে লিপিগুলির স্থাপনা হইতে অনুমান 

হয়, সেই যুগে সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই পঠনক্ষম ছিল। 

লিপিতাত্বিক পণ্ডিতগণের মতে খরোষ্ঠী লিপির উদ্ভব হয় প্রাচীন সেমীটিক 
(99016) লিপি হইতে। থ্রী. পৃ. ৫২২--৪৮৬ পারম্ত দেশের রাজা 

ছিলেন দ্ারয়বউষ। প্রাচীন পারসীয় ভাষা ছিল বৈদিক ব৷ প্রাচীন 
সংস্কত ভাষার সন্বন্ব-তগিনী, কারণ প্রাচীন পারসিকগণও আর্ধতাষা- 

ভাবী ছিলেন। দারয়বউষস্সংস্কত ভাষায় ধারয়বন্থুঃ বা ধারয়দ্বস্থুঃ। 

খ্বীক হইতে লাটিনের মধ্য দিয়া এই নামটি ইংরেজিতে গ্রীড়াইয়াছে 

10859 1 দাঁরয়বউষের হথামনীষ (€ ্ সংস্কতে সথামণীষঃ, গ্রীকে 
£0105%9009058 ) নামক পূর্বপুরুষ হইতে সেই বংশের নাম এখন ইংরেজিতে 

ঈাড়াইয়াছে &0108,9100910187) | 

রাজ! দারয়বউষ তাহার বেহিস্তানের শিলালিপি লেখাইয়াছিলেন যে অক্ষরে, 
তাহাকে কীলকাকৃতি (900616000) বলা হয়। এই অক্ষর জনসাধারণের 

বৃহৎ ব্যাপারে ব্যবহার হইত কিন্তু রাজকার্ষে দারয়বউষের লিপিকররা 
ইহা হুইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন সরলতর যে বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন, তাহাকে 

সেমীটিক লিপির অন্তর্গত আরামাইক (42891) লিপি বলা হয় এবং 
প্রাচীনলিপি-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন ইহাই সম্ভবত ছিল খরোষ্ঠী লিপির 
জননী। সে যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারত-সীমান্তের সঙ্গে পশ্চিষ এশিয়ার 

অতি নিকট সংস্পর্শ ছিল। 



অশোকলিপির বর্ণমালা ১৩ 

বোধহয় বাঁকা বাঁকা অক্ষর বলিয়া থরোষ্ঠী” শব্দের ব্যুৎপত্তি ভারতীয় 

ভাষাতত্বমতে “রোষ্ঠী” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে প্রাচীন সেমীটিক ভাষার 
“হরূট্ঠ' (৮ থোদাই করা) শব্ব হইতে । খরোষ্ঠীলিপি লেখা হইত দক্ষিণ 
হইতে বামে। প্রাচীন ভারতীয় হঢপপা ও মোহেঞ্জোদঢ্োর লিপির রহন্ত 

এখনও ভেদ হয় নাই, কিন্তু পণ্ডিতরা মনে করেন সেই লিপিও যে 
প্রায়ই দক্ষিণ হইতে বামে লেখা হইত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে। 
থরোঠীতে দীর্ঘস্বরের স্থানে হম্বস্বর লেখ! হইত। 
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অশোক-যুগের ব্রাঙ্মীলিপি লুস্বিনী স্তস্তলেখ 
পাঠ ও অনুবাদ যথাস্থানে দে. 

পণ্ডিতদের মতে প্রাচীন ব্রাঙ্গী লিপিরও উদ্ভব হইয়াছিল সম্ভবত প্রাচীন 
সেমীটিক লিপি হইতে । প্রাচীন ব্রাঙ্গী পরবস্তী কালের যাবতীয় ভারতীয় 

লিপির জননী। এই লিপি লেখা হইত বাম হইতে দক্ষিণে । কেহ 



১৪ অশোকলিপি 

কিন্ত মনে করেন প্রাচীন সিদ্ধু-উপত্যকা সভ্যতার লিপি হইতে ব্রাঙ্গী 
লিপির জন্ম হয়, যদিও এই পরিণতির মধ্যবর্তী সোপানগুলির নিদর্শন 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

আশ্চর্যের বিষয় যে, খ্রষ্টজন্মের আড়াই হাজার তিন হাজার বৎসর পূর্বে 
সিদ্ধু-উপত্যকা সভ্যতায় লিপির প্রচলন থাকিলেও অশোকের পূর্বে প্রায় 

এক হাজার দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ভারতে লিপির কোনও নিদর্শন 

এখনও পাওয়া যায় নাই। প্রাচীন মিশর, ক্রীট ও মেসোপটেমিয়ার 

( তাইশ্রিস-ইউক্রেতিস নদীদ্ধয়ের উপত্যকা ) প্রাচীন সত্যতায় লিপিময় 
যত দ্রব্য. পাওয়া গিয়াছে, তাহার তুলনায় সিদ্ধু-উপত্যকার লিপিনিদর্শন 
সামাগ্কই। শীলমোহর ছাড়! কোন বড় লিপি, রাজাদের অস্থশাসন বা 

জনসাধারণের জন্ত কোনও প্রকাশ্ত লিপি বা কোনও সাহিত্যিক রচন৷ 

প্রভৃতির নিদর্শন সিজ্ধু-উপত্যকায় একটিও পাওয়া যায় নাই। 
অশোকের পূর্বে পাথরের উপর খোদাই করিয়া লিপি প্রকাশেরও কোন 
চিহ্ন ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই, অথচ গ্রীষ্টজন্মের দুই হাজার আড়াই 
হাজার বৎসর পূর্বে তাই্রিস-ইউফ্রেতিস উপত্যকার ছ্থমেরীয় (99009:180) 

এবং সেমীটিকবংশীয় আন্কাডীয় (/১188180) জাতিদ্বয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত 

সত্যতার ষুগে সে দেশের রাজারা পাহাড়ের পাথরের উপর খোদাই 
করিয়৷ লিপিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর শ্রী, পু. ৬ হইতে ৪ শতকের 
মধ্যে প্রাচীন পারসীয় হথামনীষ-বংশীয় রাজ! দাঁরয়বউষ ও তাহার বংশধর 

ক্ষয়ার্যা ( সংক্কতে ক্ষয়ার্ধাঃ, গ্রীক হইতে লাটিনের মধ্য দিয়। ইংরেজিতে 

যৃ6192899 ), অর্ভক্ষসস্যা (সংস্কতে খতক্ষত্রঃ, গ্রীক-লাটিন-ইংরেজিতে 

47685918888 ) প্রভৃতি রাজারাও পাথরের উপর খোদাই করিয়া অনেক 

লিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

অশোকের কিছু পুর্বে, অর্থাৎ আলেকজান্দারের দিপ্বিজয়ের প্র।কাল পর্যস্ত 

(শ্রী, পৃ ৩৩৪) সিদ্ধুনদ হইতে ঈজীয়ান সাগর পর্যস্ত সমগ্র পশ্চিম 
এশিয়া এবং মিশরদেশও পারস্তের শাসনাধীন ছিল। সে যুগে পারন্তের 
বৈভৰ ও প্রভাব জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং পারসীয় সত্যতা ও সংস্কৃতি 

সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল । প্রতিবেশী ভারতেও যে পারস্তের প্রভাৰ 
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বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাতে সনেহ নাই কারণ পারম্তের রাজ্যসীমা 

প্রায়ই সিদ্ধুনদ পর্যন্ত প্রসারিত হইত। 
পুরাতাত্ত্িকরা মনে করেন যে, মৌর্য চক্জণুগুড পাটলিপুত্রে যে ম্থবৃহৎ রাজ- 
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সভাগৃহ পারন্ত-সমতরাটের শতম্তভযুক্ত, 
সভাগৃহের অনুকরণে নিমিত হইয়াছিল। মেগাস্থেনেস বলিয়াছেন চন্দ্রগুধ 
বসরের মধ্যে একদিন আম্ুষ্ঠানিক সমারোহে কেশধৌতি করিতেন। 
অচ্্মান হয় ইহাঁও পারন্ত সম্রাটের অস্ককরণে। অশোকের যুগে ভারতে 

্রস্তরস্থাপত্য ও প্রস্তরভান্বর্ষের যে সহসা অভিরাম স্ফতি দেখা যায়, 
তাহাতেও কলা-এতিহাসিকর৷ পারম্তক ও অন্ান্ত পশ্চিম-এশিয়া দেশের 

প্রভাব অন্থমান করেন। কেহ মনে করেন মৌর্য সম্াটরা এই সব দেশ 

হইতে কারুগণকে আনাইয়। পাথরের কাজ করাইতেন। অপরে 

বলেন মৌর্যযুগের কারুর! বিদেশী প্রভাবান্িত হইলেও ভারতীয়ই ছিলেন। 
কেহ আবার বলেন মৌর্যশিল্প সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধু-উপত্যকা সত্যতার ধারা 
হইতে প্রস্থত, যদিও এই পরিণতির মধ্যবর্তা সোপানগুলি এখন নিশ্চিহ্ন 
হইয়া! গিয়াছে। 
ইহা সম্ভব মনে হয় যে, সিদ্ধুসভ্যতা নাশপ্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার প্রাচীন লিপিও লোপপ্রাপ্ত হয় এবং পরবর্তা যুগে সেমীটিক 
প্রভাবে খরোষ্ভী ও প্রাচীন-ব্রাঙ্গীলিপির উদ্ভব হয়। পাথরে খোদাই 
করিয়৷ অনুশাসন প্রকাশও অশোক সম্ভবত দারয়বউষ প্রভৃতির কীর্তি 
দ্বারা প্রভাবন্ধিত হুইয়৷ আরম্ভ করেন। 
মৌর্য যুগে তারত-পারসীয় সংস্পর্শের আরও প্রমাণরূপে বলা যায় যে, 
অশোক গিরনারের শাসনকর্তারপে যে 'যবন রাজা'কে নিয়োগ করেন, 
তাহার নাম তুষাস্ফ.। এই নামটি খুব সম্ভবত বিষ তস্ফ, কেরেসস্প 
প্রভৃতির মত পারলীয় নাম (প্রাচীন পারসীয় ভাষায় অস্ফ বা অস্প- 

সংস্কৃত অশ্ব )। ূ 

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ব্রাঙ্গী অক্ষরে লিখিত অশোকলিপিগুলিতে যেখানে "লিপি 
শব্দ আছে, থরোষ্ঠী অক্ষরের লিপিগুলিতে সেখানে “দিপি* শব্দ আছে 
এৰং “দিপি” শব্দটির প্রয়োগ প্রাচীন পারসীয় শিলালেখেও দেখা যায়। 



১৬ অশোকলিপি 

ভারতীয় বৈয়াকরণরা লিপ. ( -লেপন করা) হইতে “লিপি” শন্ব 
সাধন করেন কিন্তু আধুনিক ভাষাতাত্তবিকছের মতে জস্তবত “দিপি” শব্দই 

“লিপি শব্দের জনক বা ভ্রাতা । 

তারপর, প্রাচীনব্রাঙ্মী অক্ষরের অশোকলিপিগুলিতে যেখানে “লিখিত+ 

“লেখিত+, 'লেখাপিত” শব্ষ আছে, খরোষ্ঠীতে সেখানে কোথাও কোথাও 

'নিপিস্ত* “নিপেসিত” “নিপেসপিত” শব্দ আছে এবং ভাষাতাত্তবিকগণ 

মনে করেন এই শেষোক্ত শব্ধত্রয় প্রাচীন পারসীয় 'নি-পিষ১ (- লেখা ) 

শন্ক হইতে নিষ্পন্ল এবং ইহার প্রয়োগ হখামনীৰষ শিলালিপিগুলিতেও 

পাওয়া যায়। 

পুনরায়, কেহ মনে করেন “দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন, 
প্রভৃতি যে প্রারস্তবাক্য অশোকলিপিগুলিতে দেখ! যায়, তাহা হুখামনীষ- 

শিলালিপিগুলির প্রারস্তবাক্য 'দারয়বউষ (বা ক্ষয়ার্ষা, বা অর্তক্ষস্সঘা ) 

রাজ! বলিতেছেন* হইতে গৃহীত। আবার হখামনীষ-লিপিগুলিতে যেমন, 

তেমনি অশোকলিপিগুলিতেও প্রথম পুরুষে আরম্ভ ও পরে প্রথম পুরুষ ও 

উত্তম পুরুষে উক্তির সংমিশ্রণ দেখা যায়। অন্তেরা বলেন অশোক হখামনীষ- 

লিপির অস্ককরণে এরূপ করেন নাই) ইহা উপনিষদ, পালি বৌদ্ধশান্ত্র এবং 
রাজাক্ঞা-প্রচারবিষয়ক কৌটিল্য-অর্থশান্ত্রের বিধানেও দেখা যায়, অতএব 
উহ! সে যুগের ভারতীয় সাহিত্যের রচনারীতি ছিল। 
ভারত-গ্রীসীয় ও ভারত-সীথীয় (1090-099%, [000-995617187) রাজগণ 

কতৃক প্রচারিত কয়েকটি মুদ্রাতে এ রাজাদের নাম গ্রীক অক্ষরের সঙ্গে 

খরোস্ী ও প্রাচীনব্রাঙ্গী অক্ষরেও লেখা হুইয়াছিল। এই দ্বৈতভাধিক মুদ্রা- 
গুলির আবিষ্কারের পর পণ্ডিতবর্গের কাছে কয়েকটি খরোস্ঠী ও প্রাচীনব্রাঙ্গী 

অক্ষরের রহস্ততেদ হয়। তারপর বহু শ্রম ও গবেষণার ফলে যে পণ্ডিতগণ 

এই লিপিদ্বয়ের বর্ণমালার চাবিকাঠি আবিষ্কার করেন, তাহাদের মধ্যে 
জেমস্ প্রিন্সেপের (0809৪ 79:10892) নাম চিরম্মরণীয়, কারণ তিনিই 

সর্বপ্রথম (শ্রী. ১৮৩৮ ) ব্রাঙ্গী বর্ণমালার পূর্ণ অর্থ উদ্ধার করেন। 
প্রিন্সেপের আবিষ্কারের একটি কুত্র হইয়াছিল এই __ তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধ- 
স্তপলিতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট ক্রাঙ্গীলিপির প্রত্যেকটির শেষের তিনটি 
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অক্ষর হুবহু একই রূপ দেখিলেন। ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধতীর্থে তিনি প্ররূপ অনেক 
ছোট ছোট লিপির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন -- তিনি জানিতেন যে ব্রঙ্গ- 

দেশের সেই ছোট লিপিগুলি ছিল দাতার নাম ব৷ দান-জ্ঞাপক বাক্য । 
তাহা হইতে তিনি অগ্কুমান করিলেন যে, ব্রাহ্মীলিপিগুলির এ শেষ তিনটি 

অক্ষর হইতেছে *.. স (এই অক্ষরটি তিনি ইতিপুর্বেই জানিতেন ) দানং, 
অর্থাৎ সংস্কতে ..'্ ( -অমুক ব্যক্তির, ৬্ষী বিভক্তির একবচন ) দানং। 

ইহা হইতে তিনি দ ও ন এই দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং আকার ও ং চিহ্ন 

পাইলেন । এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিপিগুলি পাঠ করিয়া 

দেখিলেন যে তাহার অনুমান ঠিকই হইয়াছে। 

য়ের্রাগুডিতে প্রাপ্ত ছোটশি'র শেষার্ঁ এক লাইন বাম হইতে দক্ষিণে 
ও পরের লাইন দক্ষিণ হইতে বামে, ক্রমান্বয়ে এই ভাবে লিখিত। প্রাচীন 

গ্রীসেও এই লিপিরীতি প্রচলিত ছিল। ক্ষেত্র চাষের সময়ে হালের বলদ 

এই ভাবে লাঙল টানিয়া চলে বলিয়া গ্রীক ভাষায় এই লিপিরীতিকে 

বৌক্সোফেদন (9০09৮:01)1)9707)) অর্থাৎ “( লাঙলটানা ) বলদের মোড় ফের” 

বল! হয়। লিপিতত্বজ্গণ মনে করেন এই রীতি সিদ্ধুসভ্যতাতেও অঙ্গুস্যত 

হইত । 

৫. অশোকলিপিসমূহে পাঠাস্তর 

লিপিগুলির পাঠাস্তর সম্পর্কে এই গ্রন্থে যাহা যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, 

তাহা সবই অর্থের প্রতি দৃষ্টি হইতে __ বানানবৈষম্য, ব্যাকরণঘটিত শব্বরূপ 
ধাতুরূপ ও বিভক্তি-প্রত্যয়াদি নিষ্পন্ন অন্যান্ত পরিবর্তনের (0007101)01085) 

প্রতি দৃষ্টি হইতে নয়। অশোকপ্রাকৃতে বিভিন্ন স্থানের এইসব ব্যাকরণ- 
সম্বন্ধীয় বিষয় স্বতন্ত্র ও ব্যাপকতরভাবে আলোচনাযোগ্য, সে সম্বন্ধে একটি 

পৃথক অধ্যায়ই রচিত হইতে পারে। 

লিপিগুলির পাঠাস্তরের একটি অতি সাধারণ ও সরল উদাহরণ দ্রিব -- যেমন 

৮ শি'র কয়েকটি বাক্য বিভিন্ন স্থানে এইরূপ দেখ যায় : 
ও 
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হিরংনপটিবিধানে চ 
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৬. অশোকের নাম ও উপাধি 

লিপিগুলিতে অশোককে সর্বদা “দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজা,» কোথাও 

শুধু 'দেবগণের প্রিয়” বা পপ্রিয়দর্শী রাজা” বলা হুইয়াছে। মাত্র একটি 
লিপিতে (মাস্কীর ছোটশি* ) "অশোক" নাম পাওয়! যায় এবং আর 

একটিতে (ভাণ্) 'মাগধ বা মগধের রাজা অভিধা ব্যবহৃত হইয়াছে । 
রাজতরংগিনী গ্র্থে অশোকের "শাস্তাবসাদ” নামের উল্লেখ আছে; সম্তবত 
প্রজাহিত ও ধর্মপ্রচারে নিরলস উদ্ভমের জগ্য তাহার এই উপনাম হয়। 
রাজারাজ.ড়ার একাধিক নাম সব প্রাচীন দেশেই থাকিত, দেখা যায়। 

“দেবগণের প্রিয়” অশোকের ব্যক্তিগত নাম নয়, ইহ। ইংরেজিতে নু? 
11819965র মত রাজোপাধি। একাধিক অশোকলিপিতে দেখা যায় একস্থানে 

যেখানে পেবগণের প্রিয় আছে, অগ্ঠত্র ঠিক তাহার পরিবর্তে 'রাজা” 

আছে। গয়া জেলার নাগাজুনী গুহায় (বরাবর পাহাড় হইতে এক 
মাইল ) অশোকের পৌত্র রাজ। দশরথের লিপিতে দেখা যায় তিনিও 
এই উপাধিতে অভিহিত হুইয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধপ্রন্থ দীপবংসে 
(শ্রী. ৬ শতকের পরে রচিত ) দেখা যায় অশোকের সমসাময়িক সিংহলরাজ 

তিষ্যকেও এই উপাধি-অভিহিত কর! হইয়াছে । 

যাহা একদ] শ্রেষ্ঠ বা অতিজাতগণ ব্যবহার করেন, পরে ইতর বা অপর 

স।ধারণেও তাহা অনুকরণ করে __ গীতায় যেমন বলা হইয়াছে “যদ্ যদ্ 
আচরতি শ্রেষ্ঠস্, তৎ তদ্ এবেতরে! জনঃ”। জৈন শাজ্েও দেখা যায় 

প্রত্যেক লোকই পরম্পরকে “হে দেবগণের প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে । 

পাঁণিনি-ব্যাকরণের একটি স্থত্রের ব্যাখ্যাপ্রসজে বাতিককার কাত্যায়ন_ 
ইনি সম্ভবত অশোকের সমসাময়িক বা কিঞ্চিৎ পরবর্তী যুগের লোক ছিলেন-_ 
বলিয়াছেন যে “মুর্খ অর্থেও “দেবানাং প্রিয়” কথার ব্যবহার ছিল। কানা 
ছেলের নাম পদ্মলোচন, যার কেহ নাই সে হরিজন; জার্মানেও মৃর্থকে, 
গটেস্লীব্ 00$69819) ( -ঈশ্বর বা দেবতার প্রিয়) বলা হয়। এই 
মনোবৃত্তি ছাড়া কিন্ত আরও একটি কারণে “দেবানাং প্রিয়' কথার অর্থ “মুর্খ” 
হইয়া থাকিতে পারে। তাহা এই : 
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অশোকের বুদ্ধতক্তি ও বৌদ্ধসংঘের প্রতি অনুরাগে অপর সম্প্রদায়গণের 
বিশেষ গাত্রদাহ হইত। দ্বিতীয়ত, ধর্মপ্রচারে ও লোকহিতসাধনে তাহার 
আগ্রহাধিক্য ও নানাবিধ অনন্সাধারণ ক্রিয়াকলাপ লইয়া নিন্দুকরা 
বোধহয় অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে অনেক উপহাস পরিহাস করিত এবং 

তিনি ধামিক হইলেও দুঢ়চেতা ও দৃঢ়-শাসননীতি-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া 
দুষ্টেরা তাহাকে সুচক্ষে দেখিত না। এইসব কারণে সাধারণ লোকের 

মধ্যে তাহার অনেক অপনাম বা অগৌরবাত্বক উপনাম রটনা হওয়া 
কল্পনা করা যায় -_ অনেকে তাহাকে যে পাগল মনে করিত ইহাও 

অসম্ভব নয়। তাই যখন তাহার রাজোপাধি বহু ধর্ম ঘোষণায় বিঘোষিত 

এবং প্রকাশ্তস্থানে গিরি-স্তস্তাদিতে উৎকীর্ণ হইতে আরন্ত হইল -_ পুর্বে 
বলিয়াছি ইহাও ছিল তারতভূমিতে অভূতপূর্ব ঘটন1 __ তখন নিন্দুকরা 
তাহার ব্যবহৃত স্ব-উপাধি নিজেদের মনোমত অর্থে বিরত করিয়া বোধহয় 

তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল । 

প্রিয়দশী ও অশোক নামদ্বয়ের একটি তাহার জন্মন।ম ও একটি অভিষেককালে 

গৃহীত নাম হইতে পারে, যদিও কোনটি কি তাহা বোধহয় ছুনিেয়। 
হয়ত প্রিয়দশীই অভিষেকনাম হওয়। অন্তব, কারণ ইহাই সর্বত্র ব্যবহৃত 

হইয়াছে। প্রিয়দ্শীর অর্থ কেহ বলেন "যিনি দেখিতে প্রিয়দর্শন,» কে 

বলেন যিনি অন্তরকে প্রিয় দেখেনঃ। যাশা হউক, তিনি বোধহয় দেখিতে 

রূপবান ছিলেন। তাহার প্রকৃতিতে অশ্ংজ্ঞান ও আত্মাভিমানও প্রখর 

ছিল, যদিও কলিংগবুদ্ধেব পর মন:ঃপরিবর্তনের ফলে তিনি এই বৃত্তিদ্বয়ের 

ক্রিয়া উচ্চতর ভূমিতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন । কিন্তু অভিষেককালে 

তিনি র্মাোশোক?গ হন নাই, তখন স্ব-রূপাতিম।নাত্বক নাম তাছার 

অভিরুচিসম্মত হইয়। থাকিতে পারে । 

দীপবংসে অশোকের নাম বলা হইয়াছে 'প্রিয়নদর্শনঃ ; এই নামটি আবার 

মুদ্রারাক্ষস নাটকে তাভার পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকেও দেওয়! হইয়াছে । মুগ্রারাক্ষস 

নাটক খুব সম্তবত গ্রা. ৬-৭ শতকের পরে অর্থাৎ চন্ত্রগ্প্ত মৌর্ের প্রায় এক 
সহত্র বৎসর পরে রচিত বলিয়৷ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। সম্ভবত যে নামের 

একজন মৌর্যরাজ। বিখ্যাত হুইয়াছিলেন, লোকনম্মতিতে ভুল কবিয়া সেই 
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নাম তাহার তদ্রপই বিখ্যাত পিতামহেও প্রবুক্ত হইয়াছিল। পুরাণে 

অশোকের পু্ণনাম 'অশোকবধন?। 

৭. অশোকের জন্ম ও অভভিষেক-নক্ষত্র 

লিপিগুলিতে অশোক তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কথা অল্প যাহা বলিয়াছেন, 

তাহা তাহার ধর্মজীবন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন । কিন্তু পৃথৎ্্বয়ে ও ৫ স্ত* তিনি 

যে তাবে তিষ্য (আধুনিক পুষ্যা ) ও পুনর্বস্থ নক্ষত্রদ্ধয়ের নাম করিয়াছেন, 

তাহাতে কেহ মনে করেন এই ছুইটি তাহার নিকট শুত নক্ষত্র ছিল এবং 
ইহার একটি তাহার জন্মনক্ষত্র ও একটি তাহার অভিষেকনক্ষত্র হইতে পারে । 

রাজার জন্মনক্ষত্রে, অভিষেকনক্ষত্রে ও নবরাজ্যজয়-নক্ষত্রে উৎসব পালন 

প্রাচীন প্রথা ছিল, কিন্ত অশোক লিপিপ্রকাশ-আরন্তের পুবেই রাজ্যজয়নীতি 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, অতএব উৎসব ও শুত নক্ষত্র হিসাবে অবশিষ্ট থাকে 

তাহার জন্ম ও অভিষেক নক্ষত্র। রাজার জন্ম ও নবরাজ্যজয় নক্ষত্রে 

পশুগণকে তপ্ত লৌহদ্বারা চিহ্নিত করা ঝ| নিমুক্ধ করা কৌটিল্য-অর্থশান্ে 
নিষিদ্ধ আছে এবং ৫স্ত* অশোকও তিষ্য ও পুনর্বস্থ নক্ষত্রে ইহা নিষেধ 

করিয়াছেন, কিন্তু নবরাজ্যজয়ের কথ| তাহার সম্পর্কে যখন উঠিতেই পারে 

না, তখন এই ছুই নক্ষত্রের একটি যে তাহার জন্ম ও একটি তাহার অতিষেক 

নক্ষত্র, এরূপ অঙ্কুমান করা যাইতে পারে । 

কিন্ত পৃথ" ছুইটিতে লোকে তাহার লিপি উৎসব পালনের মত পড়িবে, এই 
সম্পর্কে তিনি শুধু তিষ্যের নাম করিয়াছেন, পুনর্বস্থর নাম করেন নাই। 
ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, পুনর্বস্থ ছিল তাহার অভিষেকনক্ষঞ্র 
এবং কলিংগ জয় করার ফলে সে দেশের যে ক্ষতি হইয়াছিল এবং অশোক 
তাহাতে যে মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি তাহার 
রাজ্যাতিবেক-সম্পূক্ত কোনও কথা কলিংগবাসীগণকে বলিতে চাছেন 
নাই। এই অন্থমাঁন যদি ঠিক হয় তবে পুষ্যা ছিল তাহার জন্মনক্ষত্র। 
আমাদের দেশের প্রাচীন মহৎ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগত 

সংবাদ খুব অল্পই পাওয়া যায় এবং এ সম্বন্ধে পরে তক্ত চরিতকারগণ কতৃক 
যে সব কাহিনী প্রচারিত হয়, তাহা প্রায়ই কাল্পনিক হয়। তাই সামান্ত 
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জ্যোতিষঘটিত সংবাদ হইলেও, হয়ত অশোকের জন্ম ও অভিষেক নক্ষত্রের 

সংবাদের স্বল্প কিছু এতিহাসিক মূল্য আছে। 

৮, অশোকোল্লিখিত ঘটনাবলীর কালক্রম 

লিপিগুলিতে অনেক স্থানে অশোক সেই সেই লিপির প্রকাশকাল উল্লেখ 

করিয়াছেন এবং কয়েক স্থানে কোন কোন ঘটনারও ক।লনির্দেশ করিয়াছেন । 

তিনি কালগণন] সর্বত্রই করিয়াছেন তাহার রাজ্যাতিষেক হইতে -_ “দ্বাদশ- 

বর্ষ।ভিবিক্ত আমার দ্বারা এইরূপ-***** ইত্যাদি । মনে হয় তিনি বর্ষগণনা 

করিতেন প্রতি অভিষেক-বাধিকীর আরম্ভ হইতে, অর্থাৎ যখন তিনি বলিয়াছেন 

যে অষ্টবর্যাভিষিক্ত তাহার দ্বারা কলিংগদেশ বিজিত হইয়াছিল, তখন তাহার 
অর্থ এই নয় যে প্রথম রাজ্যাভিষেক হইতে আট বৎসর পূর্ণ হইয়া যখন ৯ম 

বর্ষ চলিতেছে তখন উহা! ঘটিয়াছিল--তাহার অর্থ এই যে, প্রথম অভিষেক 

হইতে সাত বর্ষ পূর্ণ হুইয়৷ যখন ৮ম বর্ষ চলিতেছে তখন উহ! ঘটিয়াছিল। 

বৌদ্ধ কাহিনী অনুসারে পিতা বিন্দুসারের ( অমিত্রথাত) মৃত্যুর সময়ে 
অশোক উজ্জয়িনীর উপরাজা৷ (ড1০9:০১) ছিলেন। ইহার পূর্বে কোনও 
সময়ে তিনি তক্ষশিলারও উপরাজা৷ ছিলেন। পিতৃমৃত্যুর পরই অশোকের 
সিংহাসনারোহণ স্বাভাবক হইলেও তাহার আছ্ুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক 

হইয়াছিল তাহার চার বৎসর পরে ( অস্থুমান শ্রী, পৃ. ২৬৯)। এই বিলম্বের 
কারণ ঠিক জানা যায় না। কেহ মনে করেন পিতৃসিংহাসন লইয়। ভ্রাতাদের 

সঙ্গে বুদ্ধবিগ্রহাদিই ইহার কারণ, কিন্ত বৌদ্ধ কাহিনীতে “চগ্ডাশোকের, 
ভ্রাতৃহত্যাদির যে সব বিবরণ আছে তাহা এরতিহাসিকগণ অনেকে সম্পূর্ণ 

গ্রহণে প্রস্তত নহেন। তাহারা বলেন অশোকের বুদ্ধতক্ত হইবার পরের 

'জীবনকে আরও মহিমান্বিত করিবার উদ্দেশে বৌদ্ধগণ তাহার পুর্বজীবন 
ঘোরতর কালিমাময় চিত্রে চিন্ত্রিত করিয়াছেন। লিপিগুলিতেও অশোকের 

'চণ্ড'-জীবনের বিন্দুমাত্র আভাস নাই-_-অনেকে বলেন এইসব ঘটন। সত/হ 
ঘটিয়া থাকিলে সত্যবাদী অশোকের লিপিগুলিতে তাহা গোপন করার 
কোন কারণ নাই। উপরস্থ তিনি যে তাহার ভ্রাতগণের পরিবারবর্গের 

হিতেচ্ছু ছিলেন, তাহার প্রমাণ লিপিগুলিতে আছে। 



অশোঁকোল্লিখিত ঘটনাবলীর কালক্রম ২৩ 

উত্তরে অপরপক্ষ বলেন লিপিগুলিতে উল্লেখ না থাকিলেই যে তাহা ঘটে 

নাই, ইহা নিঃসন্দেছে বলা যায় না এবং তাহার ভ্রাতাদের পরিবারবর্গ 
বর্তমান থাঁকিলেই ভ্রাতারাও যে জীবিত ছিলেন, ইহ! প্রমাণ হয় না। 
কেহ আবার বলেন অশোক হইবার __ প্রথমে মগধের রাজারূপে এবং পরে 

পুনরায় জদ্ুদ্বীপ ব| সমগ্র ভারতের রাজারূপে-__ অভিষিক্ত হুইয়াছিলেন। 

এরূপও হইতে পারে যে, অশোকের কোন অগ্রজ প্রথমে রাজা হইয়াছিলেন 
এবং তীহার অকালমৃত্যুর পর অশোক রাজা হন; অথবা হয়ত অশোকের 
উজ্জয়িনী হইতে পাটলিপুত্রে আসিয়া পৌছিবার পৃবে তাহার কোন অস্থুজ 
নিজেকে রাজ ঘোষণা করেন এবং পরে অশোক তাহাকে ধুদ্ধে পরাস্ত, নিহত 

বা বন্দী করিয়। রাজা হন। ইহা সে ষুগে মোটেই দোষাবহ বিবেচিত হইত ন|। 

লিপিগুলিতে অশোঁকজীবনের ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ নাই, প্রসঙ্গত 
কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রত্যেক লিপিতেও প্রকাশকাল 

উল্লিখিত নাই, অনেক ক্ষেত্রে ইহা অন্ুমানগম্য -- যেমন যে শি* বা স্ত-তে 

বর্ষোল্লেখ নাই, প্রায়ই বুঝিতে হইবে তাহা পূর্বের যে লিপিতে বর্ষোল্লেখ 
আছে, তাহার সহিত সমবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইসব বিবেচনা 

করিয়া! অশোকের কার্ধাবলীর এইরূপ কালক্রম নির্দেশ করা যাঁয় : 
অভিষেকের ৮ম বর্ষে কলিংগবিজয় ও ধর্মভাবের উন্মেষ, ১৩ শি 

৯ম বর্ষে _ধর্মক্রিয়া তত প্রবল নয়, ছোঁটশ্িৎ 

১৩ম বর্ষে_বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ, ছোটশি* 
বোধিক্রম দর্শন, রাজকীয় বিহারযাত্র! (শিকার ) বন্ধ, ৮ শিৎ 

১০ম-১২শ বর্ষে_-যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ, সমীজ-উৎসব নিষেধ, ১ শি 

দেশে-বিদেশে মনুষ্য ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও ওষধের ব্যবস্থা, 

পথপার্শে বৃক্ষরোপণ ও কুপ খনন, ২ শি 

রাজপুরুষগণের ধর্মপ্রচার-্রমণে বাহির হইবার ব্যবস্থা, ৩ শিৎ 

অশোকের নিজে ধর্মপ্রচার-ভ্রমণে ধর্মযাত্রা”, ৮ শিৎ 

আজীবিকগণকে গুহাঁদান, ১ ২ গু 

ধর্মলিপি প্রকাশ আরম্ভ, ৬ স্ত" 



২ অশোকলিপি 

১৩শ বর্ষে- ধর্মমহামাত্রগণের নিয়োগ, ৫ শিৎ 

মৌখিক ধর্মঘোষণা প্রকাশ আরম্ভ, ছোট শি" () $ ৭ সত 

বিচারকগণের অবিচার নিবারণের জগ্য মহামাত্রদের ভ্রমণ আরম্ভ, ১ পৃথ? 

প্রত্যস্তবাসীগণকে আশ্বস্ত কবিবার জন্ত মহামাতরদের ভ্রমণ আরম্ভ, 

২ পৃথ, 

সব সময়ে প্রজাহিত-রাঁজকার্য সমাধা আরম্ভ, ৬ শি" 

সাম্প্রদায়িক প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা, ছোঁটশি* (?) ; ৭, ১২ শিৎ 
১৪শ বর্ষে__কনকমুনির স্ত,পসংস্কার, নি" 

২০শ বর্ষে লুম্িনীতে ও কনকমুনির স্তপ দর্শন ও উতয় স্থানে স্তস্ত স্থাপন, 

পতি 
২৬শ বর্ষে _রাঁজপুঞুষগণের অবিচার-নিবারণের আজ্ঞা, & স্ত 

প্রাণীবধাদি নিষেধ ৫ স্ত। 

লিপিগুলির প্রকাশক্রম এইরূপ : 
অতিষেকের ১২শ বর্ষে-_-১-৪ শি) ১-২গ 

১৩-১৪শ বর্ষে __৫-১৪ শি” 3). ১২ পৃথণ (?)3 ছোটশি* (?) 

২০শ বর্ষে লু”; নিৎ 

২২শ বর্ষে-_সতে" (1) 

২৬শ বর্ষে--১-৬ সত" 

২৭শ বর্ষে__৭ সত" । 

৯, অশোকোল্িখিত পরিবারবর্গ 

অশোক প্রসঙ্গক্রমে তাহার পরিবারস্থ যাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের 

নাম বর্ণানুক্রমিক এইরূপ : 

আর্যপুত্র_ছোটশি* | কেহ বলেন ইনি অশোকের পুত্র নছেন, সম্ভবত পিতৃব্য 
বা সম্বন্ধ - ভ্রাতা বা ত্রাতুষ্পুত্রাদি কোনরূপ আত্বীয়। এবূপও হইতে পারে 
অশোকপুত্রগণ নিজেদের এই উপাধিতে অভিহিত করিতেন।” »ারীগণ 



অশোকোল্লিখিত নগরাদি ২৫ 

স্বামীকে আর্ধপু্র (শ্বশুরপুত্র ) বলিতেন, পুরুষের পক্ষে কি তবে আর্ধপুত্র- 
শ্বশুরপুত্র _ শ্তালক ? 

কুমার_-৯, ২ পৃথ*। প্রধানা-মহিষীর যে পুত্রগণ উজ্জরয়িনী-তক্ষশিল। প্রভৃতি 
প্রাদেশিক রাজধানীতে উপরাঁজ। পদে নিধুক্ত হইতেন। 

জ্ঞাতি-__-& শি) ৬স্ত*। 

দারক-_৭ স্ত"। প্রধান! মহিমী ব্যতীত অন্ঠ পত্বীগণের পুর । সে যুগে রাজ- 
পত্বীগণের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেহ বলেন -উপপত্বীপুত্র। 

দেবী-_ রা"; ৭স্ত'। রাজমহিষী। 

দেবীকুমার _- ৭ স্ত'। অশোকমহিষী ছাড়া অন্ত রাজবংশীয়াগণের পুত্র, 

অশোকের পিতৃব্যপুত্র-ভাগিনেয়াদি। 

পুত্রগণ-_-৪, ৫, ৬, ১৩, শি ) সতে* ১ ৭ স্তগ। 

পৌন্র-প্রপৌনত্র_-৪, ৫) ৬, ১৩ শি" ) সতে" ১ ৭ স্ত'। 
ভ্রাতা-ভগিনী-__ ৫ শিৎ। 

১০, অশোকোল্লিখিত নগরাদি 

লিপিগুলিতে যেসব নগরাদির নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা বর্ণা সুক্রমিক 

এইরূপ টু 

ইসিল__ ছোটশি'। কেহ বলেন- আধুনিক শিদ্দাপুর। এখানে সাআজ্যের 
দক্ষিণ প্রদেশের একটি বিভাগের সদর ছিল । 

উজ্জয়িনী-_ ১ পৃথ*। সাআাজ্যের পশ্চিমপ্রদেশের রাজধানী । 

কৌশাম্বী__সতে*। এলাহাব|দের ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে যমুনার বাম কুলে 
অবস্থিত আধুনিক কোসম্। ইহা সে ঘুগে খুব বড় নগর ছিল এবং সম্ভবত 

প্রাদেশিক রাজধানীও ছিল। 

তক্ষশিলা__১ পথ" । সাম্রাজ্যের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রাজধানী । 

তোসলী--১, ২ পৃথ* | কলিংগদেশের রাজধানী, সম্ভবত -আধুনিক ধউলী। 

পাটলিপুত্র_৫ শি") 'সভে*। মগধ তথা মৌর্যসাআ্াজ্যের রাজধানী । ৫শি* 

যেখানে একস্থানে আছে পাটলিপুত্রে সেখানে অন্ত সর্বত্র আছে 
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অশোকোল্লিখিত প্রত্যন্তস্থ দেশ ও জাতি ২৭ 

এখানে? । অতএব পাটলিপুত্র যে অশোকের রাজধানী ছিল তাহা 

নিঃসন্দেহ। 

লুদ্িণী_ লু" । বুদ্ধের জন্মস্থান, নেপাল-তরাইএর বস্তী জেলায়। 

সমাপ।--১, ২ পৃথ*। কলিংগদেশের একটি বিভাগীয় সদর, সম্ভবত - আধুনিক 
জউগড়। 

সম্বোধি--৮ শি" । বুদ্ধগয়ী। বুদ্ধের সম্বোধি (সম্যক জ্ঞান, সাধনায় সিদ্ধি) 

লাভস্থান। ইহা তখন অবশ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র মাঁজজ ছিল, লোকবসতিস্থান 

ছিল ন]। 

স্ববর্ণগিরি-__ছোটশি"। সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রদেশের রাজধানী । অবস্থান 

অজ্ঞাত, কেহ বলেন - আধুনিক কনকগিরি। 

১১, অশোকোল্লিখিত প্রত্যন্তস্থ দেশ ও জাতি 

(২ মানচিত্র দে.) 

বর্ণানুক্রমিক : 

ক. উত্তরে 

কম্বোজ-_৫, ১৩ শিণ। উত্তর-পঞ্জাব। 

গন্ধার--৫ শি'। উত্তর পঞ্জাব । বিভিন্্র গে সব দেশেরই সীমা বাড়ে কমে; 
আধুনিক কান্দাহা'র শহরের নাম গন্ধার বা গান্ধার হইতে হইয়া থাকিতে 
পারে। 

নাতক-নাভপংক্তি_১৩ শি। অশোক এই নামে কাহাদের বুঝিয়াছিলেন 

ঠিক নির্ণয় করা যাঁয় না, তবে যোন-কম্বোজদের সঙ্গে একন্র উল্লেখে কেহ 

মণে করেন হহারা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী হইতে পারে। » 
আধুনিক নাতভা রাজ্য ? 

যোন--২, ৫, ১৩ শি'। গ্রীক [০০18 ( প্রাচীন গ্রীসের একটি জাতি) নাম 

হইতে, এবং ইহাই সংস্কত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া 'যবন+ হয়। আলেক- 
জান্দার ও তাহার উত্তরাধিকারী সেনাপতি-রাজারা এই জাতির 

ছিলেন। 
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খ. পশ্চিমে 

পিতিনিক বা পেতে_-৫১ ১৩ শি*। কাহাদের বুঝাইয়াছে জানা যায় ন!। 

কেহ মনে করেন ইহা কোনও জাতির নাম নহে, পিতৃ-শব্বনিষ্পন্ন 

বিশেষণ _ বংশপরম্পরাগত, পুরুষান্ুক্রমিক। 

তোজ--১৩ শি । 

রাষ্িক__৫ শি*। থ্রী. ৮ শতকে দাক্ষিণাত্যে যে রাষ্ট্রকুট-বংশের প্রাছুর্ভাব 

হয়, তাহার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে । 

গ. দক্ষিণে 

অন্ধ-_-১৩ শি*। 

কলিংগ--১৩ শি"। আধুনিক দক্ষিণ-উড়িষ্যা। 

কেরলপুত্র-২ শি"। আধুনিক ত্রিবাংকুর-রাজ্য অঞ্চল। পুত্র বংশীয়, 

জাতীয়। 

চোল-_২, ১৩ শি" । আধুনিক তান্জোর-ব্রিচিনপলি অঞ্চল। 

তাঅপর্ণী__২, ১৩ শি"। সিংহল দ্বীপ। (রামায়ণ-কিক্ষিন্ধ্যাকাঁণ্ডে এই নামে 
একটি নদীরও উল্লেখ আছে-_আধুনিক তিনেভেলি জেলায় )। 

পাও্য-_২, ১৩ শি । আধুনিক মছুরা-তিনেতেলি অঞ্চল। 

পারিন্দ__১৩ শি"। কাহার বুঝা যায় না। কেহ মনে করিয়াছিলেন পুলিন। 

জাতি কিন্তু পলিদ, পালদ পাঠাস্তরে তাহার সমর্থন হয় না, তবে অন্ধ,গণের 
সঙ্গে একত্রোল্লেখে দাক্ষিণাত্যে বসতি অঙ্গমান হয়। 

সত্যপুত্-_২ শি*। সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের সত্বৎ-বংশীয়গণ, মহারাষ্ট্রে সর্ববর্ণের 

মধ্যে এখনও 'সাতপুতে* পদবী আছে। গপুত্র- বংশীয়, জাতীয়। 

১২, অশোকোল্লিখিত পাঁচজন দূর বিদেশীয় রাজা 

(৩ মানচিজ দে.) 

২, ১৩ শি" ইহাদের উল্লেখ আছে। আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাহার 

বিজিত বিশাল ভূতাগের আধিপত্য লইয়া তাহার সেনাপতিদের ও তাহাদের 
ংশধরগণের মধ্যে বুদ্ধ হইয়া! সাত্রাজ্য কয়েক তাগে বিতক্ত হয়। অশোক 
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ধাহাদের নাম করিয়াছেন, তাঁহারা সেই যুগে এই রাজ্যগুলির অধিপতি 
ছিলেন। অশোক যে ক্রমে ইহাদের নাম করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় 

তিনি প্রথমে উত্তরপশ্চিম ভারত-সীমাস্তে তাহার প্রতিবেশী সীরিয়াধিপতির, 

তারপর সীরিয়াধিপের পশ্চিম ও উত্তরস্থ প্রতিবেশী রাজদ্বয়ের এবং অবশেষে 

শেষোক্দ্বয়ের পশ্চিমস্থ রাজদ্বয়ের নাম করিয়াছেন । 
এই রাজাদের গ্রীক নামগুলি অশোকলিপিতে অবস্ত ভারতীয় উচ্চারণে 
লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালার উচ্চারণ ঠিক কিরূপ ছিল, সে 
সম্বন্ধে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্তিতগণ একমত নহেন; নামগুলি সে যুগে 
গ্রীকরা কি ভাবে উচ্চারণ করিতেন, তাহার কিছু আতাস অশোকলিপির 

বানানে হয়ত পাওয়] যায়। 

১, অস্তিয়ক, *য়োক, *য়োগ-_-£778001১০9 [1] [0150৭, ত্বী, পৃ ২৬১-২৪৬। 

আলেকজান্দারের সেনাপতি ও উত্তরাধিকারী যে সেলেউকস্কে (ইনি 
18৮০৮ বা “বিজয়ী” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন) পরাজিত করিয়া 
চন্ত্রগুপ্ত উত্তরপশ্চিম ভারত-সীমান্তের দেশগুলি (আধুনিক প্রায় সমগ্র 

আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান) কাড়িয়া লইয়! স্বরাজ্যভূক্ত করেন এবং 
সেলেউকসের কন্তাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন, ইনি সেই সেলেউকসের পৌন্র। 
অশোকের রাজ্যসীমা হইতে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া ইঁহার রাজ্যতুক্ত ছিল। 
পশ্চিম-এশিয়ার সীরিয়ায় এই বংশের রাজ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভওয়ায় 
বঁহাদিগকে সীরিয়ার রাজা বলা হইত । 
সেলেউকস্ যেমন মেগাসথেনেস্ নামক দূতকে চন্ত্রগুপ্তের মতা পাঠাইয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ ফেলেউকসের পুত্র £06০০7০৭ [9০6৪৮ বিন্দুসারের সভায় 
দেইমাথস, 19610081709 নামক গ্রীকদুতকে পাঠাইয়াছিলেন এবং 
১ম অস্তিয়খসের সহিত বিন্দুসারের পত্র-ব্যবহারও ছিল। চন্ত্রগুণ্ড ও 

বিন্দুসার সীরিয়ার রাজসতায় দূত পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না, 
সম্তবত পাঠাইয়াছিলেন। অশোক যে সমসাময়িক এই সব রাজাদের 
সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। এই রাজারাও 
অশোকের সভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানা যায় না» সম্ভবত 

পাঠাইয়াছিলেন। 
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২. তুলময়, তুরমায়-_মিশরের রাজা! ৮৮০1৪০$ [া 7১1711%7910109, শ্রী, পু. 
২৮৫-২৪৭। ইনি বিন্দুসার কিম্বা অশোকের সভায় [010758189 নামক 
রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। 
৩. অস্তেকিন, অস্তিকিনি_18998870019র রাজ। 4১001801055 907086%8, 

রী, পৃ. ২৭৮-২৩০। 
৪. মক, মকা, মগ।_ মিশরের পশ্চিমস্থ 057976 দেশের রাজ! 11585৪, 

খ্রী, পৃ. ৩০০-২৫০। ইনি মিশররাজ পূর্বোক্ত টলেমির বৈমাত্েয় ভ্রাতা 
ছিলেন। 
৫. অলিকল্ুদর, অলিক্যযুদল--180990219র পশ্চিমন্ত [301৮89 দেশের 

বাজ! 4198009%, শ্রী. পু. ২৭২-২৫৫ | 

১৩. অশোকোল্লিখিত রাজপুরুষবর্গ ৷ 

বিশাল সাম্রাজ্য শাসনে বহু কর্মচারীবর্গ প্রয়োজন হয়। অশোক “অন্ত 

কর্মচারীগণ অনেকে? (১২ শিৎ) এবং “উচ্চ, নিয় ও মধ্য-শ্রেণীর আমার 

(রাজ ) পুরুষগণ” ( ৯স্ত*) প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। লিপিগুলিতে যে 

রাজকর্মচারী গণের উল্লেখ আছে তাহ বর্ণানুক্রমিক এইরূপ : 

কারণক-_ছোটশি* য়ে। সং কারণিক, গ্রাম্য কর্মচারীবিশেষ | বাংল! “কেরানি 

শব্দ সম্ভবত ইহা হইতে জাত। উড়িষ্যায় “করণ” নামে কায়স্থপর্যায়ের 
একটি বর্ণ আছে। 

দাপক__৬ শি“। রাজকোষ হইতে দানের ভারপ্রাপ্ত । 

দ্ূত-_-১৩ শি*। 

পরিষদ্-_-৩,৬ শি"। সম্ভবত মহামাত্র -প* বা সর্বোচ্চ মন্ত্রীগণের সমিতি । 

পুরুম-_-১, ৪, ৭্ত*। সম্ভবত ইহা! রাজকর্মচারীদের সাধারণ নাম, তবে 

বিশিষ্ট কর্মচারীও হইতে পারে। 
প্রতিবেদক-_৬ শি*“। সেক্রেটারি বিশেষ। রাজার নিকট লিখিত বা 

মৌখিক 'রিপোর্ট'-দাতা। | 
প্রাদেশিক_৩ শি'। বোধহয় জেলার মত এলাকার ভারপ্রাপ্ত । 

মহামাত্র_-৬ শি'। ১, ২ পৃথ*। ছোটশি*। সভে। রা*। ৯, ৭ স্ত*। মহামন্তরী 
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বা সর্বোচ্চ রাজপুরুষ। ইহাদের কার্ধভার অস্থুসারে বিভিন্ন নাম হইত যথ| : 

অস্ত-ম*_-১ভ্ত'। সীমাস্তদেশের তারপ্রাপ্ত। 

ধর্ম-ম*_৫, ১২ শি"। ৭ স্ত*। 

নগরক - বা নগর-ব্যবহারক - ম*_-১ পৃথ*। বিচার-কার্ষের ভারপ্রাপ্ত, তু. 

কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্রোক্ত পৌরব্যবহারিক*। 
রাজবচনিক - ম*"-১, ২ পৃথ'। অতিপ্রয়োজনীয় বিশিষ্ট কর্মে রাজ। 

কতৃক অন্তত্র প্রেরিত। 

স্্রী- অধ্যক্ষ - ম'_-১২ শি*। স্ত্ীলোকদের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত, তু. বাৎন্তায়ন- 

কামহল্রোক্ত 'গণিকাধ্যক্ষ”। 

যুক্ত ৩ শি*। রামায়ণ, মহাভারত ও কৌটিলা-অর্থশাজ্েও এই কর্মচারীর 
উল্লেখ আছে । 

রজ্জবুক-_৩ শি"। ছোটশি*। 8, ৭ ভ্ত*। অতি বিশিষ্ট কর্মচারী, বোধহয় 

| আধুনিক মহকুমা-হাকিমের মত দায়িত্ববান্, জমি মাপিবার রজ্ভু হইতে 

নামকরণ হইয়াছে) বোধহয় ইহারা বিচার, শাসন প্রভৃতি ছাডা জরীপ 
রাজস্ব প্রভৃতিরও ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 

রাষ্ট্িক__-ছোটশি*। সম্ভবত রজ্জুকদের অধস্তন । 

লিপিকর--১৪ শি*। ছোটশি*। শিলালিপি-খোদাইকার। রাজলেখক, 
301১9ও হইতে পারে কি? 

ব্রজভূমিক--১২ শি'। অর্থ অজ্ঞাত, বোধহয় মাঠঘাট প্রভৃতি বাহির 

স্থানের ভারপ্রাপ্ত । 

শ্রাবক-__৬ শি'। ঢাল পিটাহয়! ব| ভেবাণাদদ্বাব| রাজাজ্ঞা-ঘোষণ!র 

তারপ্রাপ্ত। 

১৪, অশোক ও কলিংগযুদ্ধ 

১৩ শি* অশোক কলিংগধুদ্ধের এবং তাহার ফলে তাহার রাজ্যজয়-নীতি 

পরিবর্জনের কথা বলিয়াছেন । এই বুদ্ধ তাহার রাজত্বের অষ্টম বর্ষের ঘটন]। 
অশোক বলিয়াছেন এই যুদ্ধে দেড় পক্ষ লোক বন্দীরূপে প্লেশাস্তরিত 

হইয়াছিল, এক লক্ষ লোক নিহত হইয়াছিল এবং ঠিক তত লেক (যুদ্ধ 
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ব্যতীত অন্ত কারণে) মারা গিয়াছিল। যে নিহত ৰা মৃতদের সংখ্য৷ 

তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার! অধিকাংশ ছিল খুব সম্ভবত শুধু কলিংগদের 
পক্ষেরই। 

বন্দী নিহত ও অন্ত কারণে মুতদের যে বৃহৎ সংখ্যাগুলি অশোক উল্লেখ 

করিয়াছেন, তাহা কি রূপক হিসাবে (যেমন ১ শি প্রতিদিন বু শতসহত 

প্রাণী বধ), না আক্ষরিক তাবে লইতে হইবে? যদি রূপক হিসাবেও লওয়া 
হয়, তথাপি সংখ্যাগুলি যে খুব বৃহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ 
বৃহৎ সংখ্যক লোক বন্দী, নিহত ব| মৃত হইবার কারণ কি? সেষুগে 

সাধারণত যুদ্ধ হইত রাজায় রাজায় বা সেনাদলে সেনাদলে- দেশের 
জনসাধারণের জীবনযাত্রা! যুদ্ধের সময়েও প্রায় অব্যাহতই থাকিত, কৃষি- 

বাণিজ্যাদি যথাপুর্ব চলিত। তবে কলিংগধুদ্ধে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল 
কেন ? 

মৌর্য চন্ত্রগুপ্ত কলিংগদেশ স্বাধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন এবং বিন্দুসার 
অমিত্রঘাতের সময়েও সে দেশ মগধের শাসনেই ছিল অগ্ুমান করা যায়। 
তবে অশোককে কলিংগদের সঙে আবার যুদ্ধ করিতে হুইয়াছিল কেন ? 

ইহার একমাত্র কারণ ইহাই হওয়া সন্তব যে, বিন্দুসার বা অশোকের 
সময়ে কলিংগগণ বিদ্রোহী হুইয়া মগধের শাসনপাশ ছিন্ন করে, তাই 

অশোক তাহাদিগকে পুনর্জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রবলপরাক্রাস্ত 

মগধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও একক যুদ্ধ করায় বুঝা যায় সে যুগের 
কলিংগগণ কিরূপ স্বাধীনচেতা বিক্রমশালী ও সাহসী ছিল। “কলিংগঃ 

সাহসিকঃ” কথাতেও ইহা সমথিত হয়। 

সে যুগে সাধারণত সামশ্রিক যুদ্ধ বা 6০6৪] ৮৪: প্রচলিত ছিল ন]। 

দেশের সব লোকও সেনাদলে যোগ দিত না। কোন দেশের লোক- 

্যার যে অংশ সাধারণত সেনাদলে যোগ দেয় বাযুদ্ধকালে সেনাদ্দলের 

যে অংশ সাধারণত হতাহত-বন্দী হয়, তাহার অচ্গুপাত হিসাব করিয়া ' 

কেহ মনে করেন যে, কলিংগযুদ্ধ সম্পর্কে অশোক যে সংখ্যাগুলির উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহ! সত্য হইলে তাৎকালীন কলিংগদেশের জনসংখ্যা ও 

৫ 
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দেশসীমা এত বৃহৎ হইতে হয় যাহা--তখনকার কলিংগ এখনকার উড়িষ্যা 

অপেক্ষা অনেক বড় হইলেও-_বাস্তবিকই অসম্ভব | 

তবে এই যুদ্ধে এত হতাহত ও বন্দী হইয়াছিল কিরূপে? সাধারণত 
যত লোক যুদ্ধকালে সেনাদলে যোগ দেয়, এই যুদ্ধে বোধহয় কলিংগ 
নরপতিগণের নেতৃত্বে তাহার বহুসংখ্ক অধিক লোক মগধের বিরুদ্ধে 

অন্ত্রধারণ করে এবং তাহাদের সঙ্গে বিক্রমে পারিয়। না উঠিয়া, অথবা 

চিরতরে কলিংগগণের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিবার অভিপ্রায়ে অশোকের 

সেনাপতিগণ বোধহয় কলিংগের বিরুদ্ধে নৃশংস সামগ্রিক সমরে প্রবৃত্ত 

হন অর্থাৎ মগধসেন। বোধহয় নিবিচারে যোদ্ধ1। অযোদ্ধ1! সকলকে বধ 

করে, গৃহাদি তক্মসাৎ করে, শধ্যাদি ণাশ করে, গোত্রাঙ্গণকেও অব্যাহতি 

দেয় নাই। যুদ্ধ শেষ হইলেও বোধহয় শাস্তি স্বরূপে অশোক-সেনাপতিগণ 

কলিংগগণের প্রতি নির্মম অত্যাচার করেন । 

অশোক বিজিগীধু ক্ষত্রিয় রাজ! ছিলেন। বিদ্রোহ দমন, যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত 

প্রভৃতিতে তিনি অনত্যন্ত বা অনভিজ্ঞ ছিলেন না। অতএব মনে হয় 

কলিংগধুদ্ধ যদি সাধারণ অন্ান্ঠ যুদ্ধের মত হইত তবে হয়ত তাহাতে 

অশোকের অত বিচলিত হইবার কোন কারণ থাকিত না, কিন্তু এই 
যুদ্ধের নিদারণ নিষ্ঠরতাই তাভার মর্মাঘীত ও অন্থশোচনার কারণ হইয়াছিল। 
যদি বুদ্ধ নিতান্ত করিতেই হয়, তবে যেন তাহার পুত্রপৌত্রাদিগণ লঘুদণ্ড-দাতা 
হন, এই ইচ্ছা অশোক প্রকাশ করিয়াছিলেন বোধহয় কলিংগধুদ্ধের 

গুরুদণ্ড-বিধানের প্রতিক্রিয়ায় | 

কলিংগহুদ্ধ-স্মারক ১৩শি*টি অশোক কলিংগদেশে প্রকাশিত করান নাই। 
ইহার কারণ বোধহয় শুধু এই নয় যে তিনি কলিংগগণকে তাহাদের 
পরাজয় স্মরণ করাইতে চাহেন নাই_তাহার নিজের সেনাপতিগণের 
নিষ্ঠর নৃখংসতাও বোধহয় ছিনি কলিংগবাসীগণকে পুনঃম্মরণ করাহইতে 
চাছেন নাই। 

সেনাপতিগণের কার্য রাজার আজ্তঞ। বা ইচ্ছা বা অভিমতের বিপরীত 
হওয়া সাধারণত ঘটে না, সুতরাং এরূপ অনুমান করা . মাইতে পারে 

ধে কলিংগে আচরিত নৃশংসতা অশোকের আদেশে অথবা সন্মতিক্রমেই 
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হইয়াছিল-_বিজিগীষু রাজার পক্ষে তাহা সম্ভবত খুব অভিনব ঘটনাও 
ছিল না। অশোকের চগ্ডাশোক' নাম সম্পর্কে বৌদ্ধ কাহিনীতে যে সব 
রক্তময় ঘটন! বিত হয়, তাহার সব অবপ্তই সত্য নয়, কিন্ত কলিংগ - 

যুদ্ধকালে অশোক বোধহয় কাহারও অপেক্ষা কম চণ্ড ছিলেন না। 

১৫. অশোক ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাঁয় 

লিপিগুলিতে অশোক বহুস্থলে ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণগণের উল্লেখ করিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণ” শব্দে অশোক বোধহয় যে কোনও ব্রাহ্মণ জাতীয় লোক বুঝেন 
নাই, তিনি হয়ত এই শব্দে শুধু সেই ব্রাঙ্গণগণকেই বুঝিয়াছেন ধাহারা 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, পৌরোহিত্য ও বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ধর্মচর্য| করিতেন। 

কিন্কু বেদপদ্থী ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত সে বুগে অন্ত অনেকে ছিলেন ধাহার৷ 

বেদবিহিত ধর্মমার্গ পালন না করিয়া স্বাধীনচিস্তা-প্র্থত ধর্মদার্শনিক মত 

মম্থুসরণ ও প্রচার করিতেন) ইহার! প্রায়ই পরিব্রাজক সন্্যাসীশ্রেণীয় 

ছিলেন এবং শ্রমণ নামে অভিহিত হইতেন। এই শ্রমণদের যে কয়েক 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ লিপিগুলিতে পাওয়া তাহা এই : 

বৌদ্ব-_অশোক বুদ্ধতক্ত ছিলেন এবং বোধহয় মধ্যে মধ্যে তিক্ষুব্রত 
গ্রহণ করিয়। বিহারেও বাস করিতেন। “সংঘ শবে তিনি সর্বত্র বৌদ্ধ- 
সংঘই বুঝিয়াছেন। বৌদ্ধসংঘে দলতেদ নিবারণে তিনি বিশেষ প্রয়াস 

ছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানসমূছে স্ত,প-বিহার নির্মাণ, স্তমুস্থাপন প্রভৃতি 
তাহার কীতি প্রসিদ্ধ। কিন্ক নিজে বুদ্ধতক্ত হইলেও তিনি অন্ত সম্প্রদায়- 
গুলিকে দ্ানাদি দিতেন, সসন্মান দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং তাহাদের 

স্থথসুবিধার জন্য প্রয়াসী ছিলেন (৮শি' ) ছেটশি"; ভা") সভে'; লু*) 

নি; ৭স্ত')। ্রীতিহাসিক মতে অশোকের পূর্বে বৌদ্ধধর্ম মগধ ও সন্গিহিত 
স্থানে ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র ছিল, অশোকের পৃষ্ঠপোষণেই সংঘের প্রসার 
ও সমৃদ্ধি বুদ্ধি হয় এবং তীহারই চেষ্টায় বুদ্ধের বাণী সমগ্র ভারতে ও 
তাঁরতের বাহিরে প্রচারিত হইয়া জগতের ধর্ম ও চিন্তাজগতে নব আলোড়ন 

সৃষ্টি কবে। 
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নিগ্রন্থ (বা জৈন )--৭স্ত*। বুদ্ধের যুগে ইহাদিগকেই বৌদ্ধগণ তাহাদের 
প্রধান প্রতিতবন্দ্ী মনে করিতেন। নিগ্রন্থ-স্প্রদায় বৌদ্ধসম্প্রদায় অপেক্ষা 
প্রাচীন ছিল। মহাবীর বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু মহাবীরের অস্তরত 
আড়াই শতক পূর্বে নিগ্র্-সম্প্রাদায়ের উদ্ভব হয়। 

আজীবিক--১, ২ গু") ৭ স্ত'। মহাবীর ও বুদ্ধের সময়ে গোশাল 

মংখলিপুজ এই নগ্ন-সন্ব্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে 

করেন মহাবীর গৃহত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক অবস্থায় প্রথমে কিছুদিন 

গোশালের শিষ্য ছিলেন এবং গোশালের নিকট হইতে নগ্নতা অবলম্বন 

করেন। কিন্ত মতানৈক্য বশত পরে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং বিবাদও 

হয়। মহাবীরের ষুগে জৈনগণ আজীবিকদিগকে পরমশক্র মনে করিতেন 

এবং বৌদ্ধগণও আজীবিকদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন ন|। 

১৬, অশোকের ধর্ম 
অশোকের ধর্মমত সম্পর্কে তাহার সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রচার অতি 
মূল্যবান। তিনি চাহিয়াছিলেন যে, সর্ব সম্প্রদায়ই যেন তীহার রাজ্যে 
সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে (৭ শি*) এবং যে যে সম্প্রদায়ভূক্তই 
হউক, অপর জঅন্প্রদায়কে যেন সম্মান করে, অপরের ধর্ম বিষয়ে যেন 
শরন্ধানু ও জিজ্ঞান্ত হয় ও অকারণে যেন অপরের বিরুদ্ধ-সমালোচনা ন| 
করে--একাস্তই যদি সমালোচনা করিতে হয় তবে তাহা যেন অত্যন্ত 
সংযত হয় (১২ শ্রি*)। তাহার আদর্শ ছিল সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন 
পরম্পর-'সমবায়? অর্থাৎ মিলন (১২ শি*) ও শ্রীতি বরধিত হয় ( ছোটশি* )। 

ধর্ম বলিতে অশোক কি বুঝিতেন তাহার এক দিক না এক দিকের কথা 
তিনি প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই বলিয়াছেন এবং কোন কোনও কথা বারবার 
বলিয়াছেন, কারণ তাহা তাহার কাছে 'মধুর” (অর্থাৎ আস্বাদময়, রুচিকর, 
উত্তম, প্রয়োজনীয়) মনে হইয়াছিল এবং এই জন্যও যে বারবার বলিলে লোকে 
তাহাতে অবহিত হইবে (১৪ শি” )। 

কিন্তু অশোক যেসব ধর্মশিক্ষ। দিয়াছেন তাহাতে নূতন কথা. 'এমন বিশেষ 
কিছু নাই, অর্থাৎ সব ধর্মেই তাহা শিক্ষা দেওয়। হয়, বিশেষত তাহা সকল 



অশোকের ধর্ম ৬4 

ভারতীয় ধর্মশিক্ষারই অঙ্গ। অতএব অশোকোপদিষ্ট ধর্মশিক্ষীর সারসংগ্রহের 

চেষ্টা করা নিশ্রয়োজন। কিন্তু এই বিষয়টি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ 
করে যে, তাহার সব শিক্ষারই মূলে আছে সামাজিক স্থুনীতি (৪০019 

210:81185), অর্থাৎ সেই সব বৃত্তিরই উৎকর্ষ সাধন যেগুলির দ্বারা সমাজবন্ধ 

মানব পরস্পর-প্রীতিতে থাকিতে পারে, যাহাঁতে বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ব 

মতের মানুষের একত্র-সমাজবন্ধ জীবন সহজ ও সুন্দর হয়। 

কিছু আশ্চর্যের বিষয় যে অশোক কোন ব্রাহ্মণ্য দেবতার নাম করেন নাই, 
নিজে বুদ্ধতত্ত হইলেও কাহাকেও অন্ত সম্প্রদায়ের প্রতি ভক্তি ছাডিয়া 
বুদ্ধতক্ত হইতে বলেন নাই, কাহাকেও সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বলেন 

নাই (যদিও তিনি অল্পবিষয়সম্পত্তিবত্তা অর্থাৎ মধ্যপথ,কে ভাল বলিয়াছেন ১ 

'ব্যানধারণ! প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই এবং বুদ্ধশিক্ষার চরমাদর্শ নির্বাণ- 
'লাভের কথা একবারও না বলিয়। পুনঃপুন “ন্বর্গ-আঁরাধনা”র কথা বলিয়াছেন । 

ইহার কারণ এই মনে হয় যে, তিনি দার্শনিক মতবাঁদের প্রচারক হইতে 

চাহেন নাই। তাহার কর্মশীল (৪9৮1৮৪) ও ব্যবহার-প্রিয় (0:৪০610%1) 

প্রকৃতিতে “মতবাদ অপেক্ষা আচরণের প্রয়োজনীয়তাই অধিকতর আবশ্তক 

মনে হইয়াছিল, তাই তিনি ভিক্ষুদের জন্যও বুদ্ধের যে উপদেশগুলি 

বিশেষভাবে প্রণিধাঁনযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন (ভাঁ*), তাহাতে 

'মতবাদ অপেক্ষা আচরণের প্রতিই দৃষ্টি ছিল বেশি । "শীল বা সদাচরণকে 
সেইজগ্ঠ তিনি সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান দিয়াছেন। 
দ্বিতীয়ত, ধর্মমত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মপথ যে বহুবিধ হইতে পারে তাহা তিনি 

অন্তায় মনে করেন নাই--ইহাকে তারতীয় মন চিরদিনই স্বাভাবিক বলিয়া 
স্বীকার ও শ্রদ্ধা করিয়াছে । তাই তিনি যখন রাজারূপে-_বৌদ্ধতিক্ষুরূপে 
নয়_ প্রজাবর্গকে ধর্মোপদেশ দিয়াছেন, তখন এমন শিক্ষাই দিয়াছেন 

যাহা সকলের পক্ষেই সমান গ্রহণীয় । 
তৃতীয়ত, তিনি তাহার শিক্ষা! প্রচার করিয়াছিলেন জনসাধারণকে, সংসারী 

গুখার্থী গাহ্স্থধর্মীবলক্বী স্ত্রীপুত্রপরিবারসম্পন্ন লোককে উদ্দেশ করিয়া, সংসার- 
বিরাগী মুমুক্ষুগণকে উদ্দেশ করিয়। নয়। দেবত্থ স্বর্সথখ প্রভৃতিকে সে যুগে 
সব ধর্ষেই মান! হইত এবং প্রত্যেকেই ইহ! কাম্য লক্ষ্য মনে করিতেন, 



৬৮ অশোকলিপি 

অবশ্ঠ গভীর-দার্শনিক-চিন্তাশীল অল্প কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি এগুলিকে গৌণ 
বিষয় বুঝিয় তাহাদের দৃষ্টি আরও উচ্চতর ভূমিতে নিবন্ধ করিতেন। 
সে যুগের ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে ইহাও ন্বর্তব্য যে বিদ্ধ/ ও বিবিধ জ্ঞান- 

বিজ্ঞানের চর্চা ব্রাঙ্গণ ও নানা শ্রমণসংঘ কতৃক করা হইত, ইহারাই অধ্যয়ন- 
অধ্যাঁপনাদি দ্বারা সমাজে সংস্কৃতির (০0186) রক্ষণ ও পুষ্টিবধন করিতেন। 

অতএব ইহাদের পোষণদ্বার৷ রাজ! ও তৎসদৃশ ব্যক্তিরা দেশের জ্ঞানসমৃদ্ধির 

প্রদীপ নিয়ত প্রজ্লিত রাখিতেন। 

ভাববিলাসকে অশোক ধর্ম বলিতেন না, আচরণই ছিল তাহার কাছে 

ধর্মের স্বরূপ এবং 'উখান+, প্রচেষ্টা, 'পরাঁক্রমই ছিল তাহার মতে ইহার 

মূল। এহ প্রচেষ্ট। থাকিলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও স্বর্গ-লাভে সমর্থ হয় ( ছোটশি* )। 

বৌদ্ধরা বলিয়াছেন যে ধম্মপদের 'অপ্রমাদবগ্গ+ নামক বুদ্ধবচনগুলি শুনিয়াই 
অশোক প্রথমে বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাহার এই আগ্রহ 

শেষজীবন পর্যন্ত প্রবল ছিল। বৌদ্ধশান্্রে 'অপ্রমাদ' শব্দের অর্থ বীর্য 

পুরুষকার প্রভৃতি এবং অশোকও পরাক্রম, উত্থান প্রভৃতিতে তাহাই 

বুঝিতেন। অশোকের অনেক উক্তিতে পণ্তিতগণ ধম্মপদোক্ত নান। বুদ্ধবচনের 

প্রতিধ্বনি পাইয়াছেন। 
সর্বসন্প্রদায়ের প্রতি তাহার সমদৃষ্টি হিতকামনা, হিতপ্রচেষ্টা ও দানাদির 

কথা এবং তাহাদের সম্বন্ধে তাহার আদশের কথা অশোক বিশেষভাবে 

৭, ১২ শি* ও ৬, ৭ সত". বলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা তিনি 

অসামান্ত ওঁদার্যের সহিত ১২ শি্তে ব্যাখ্য। করিয়াছেন । তাহার এই 

বিষয়ক আদর্শ তাহার এই ইচ্ছায় স্ুপরিস্ফুট হইয়াছে যে সর্বসম্প্রদায়ের 

দেবগণ ও মন্ুম্যগণ যেন পরস্পরমিলিত হয় ( ছোঁটশি" )। তিনি কিন্ত 

সাধুসন্ন্যাসী দেখিলেই তক্তি-গদগদ হইতেন না। সাধুসন্ন্যাসীদের নিকট 
5ইতে তিনি অতি উচ্চাদশ আশা করিতেন । তিনি চাহিতেন যে তীশাবা 

সকলেই যেন সংষম ও চিত্তশুদ্ধিতে উন্নত হন (৭ শি”), সকলেই যেন 
আধ্যাত্বিক উন্নতি (সারবৃদ্ধি), বিগ্তা ও স্াধুতা অজনে যত্ববান 

হন (১২ শি" )। টি 

কিন্ধ অশোকের সাম্প্রদায়িক উদারতা বিপুল হইলেও সীমাহীন ছিল শা। 
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অগ্ভের আচরণে বা বিশ্বাসে যাহ! তাহার নিকট বাস্তবিকই অযৌক্তিক 

বা অন্যায় মনে হইত, তাহার বিরুদ্ধে বলিতে বা তাহা নিবারণে তিনি 
পশ্চাৎপদ হুইতেন না-যেমন তিনি বৃথা মালিক কর্মের নিন্দা করিয়াছেন 

(৯ শি") এবং স্বীয় দৃশ্তাদি দেখাইয়া লোককে স্বর্গলোতী করার চেষ্টাকে 
সফল মনে করেন নাই (৪ শি*)। যাগযজ্ঞাদিতে পণুবলি ও “সমাজ"-মেলা 

নিষেধ (১ শি") এ বিষয়ে চরম দৃষ্টাস্ত। এই সর্বজনাচরিত ধর্মক্রিয়া ও 
সামাজিক রীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তিনি যে বুলোকের, বনু প্রতাপশালী 

মণ্ডলীর বিরক্তি ও বিরুদ্ধতার পাত্র হইয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়, 
এবং তিনি যে তাহা হইবেন তাহাঁও তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন। তথাপি 

ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়ায় একদিকে যেমন তাহার চরিত্রের দৃঢ়ত। ও তাহার 

রাজশক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়, অন্তদিকে তেমনি তাহার ওদার্য যে সর্বংসহ 

ছিল না৷ তাহাও বুঝা যায়। 

অশোক যে ভাবে ধর্মসন্বন্ধীয় এবং অন্তান্ঠ অনেক বিষয়কে তাহার ধর্মাদর্শ- 

অঙ্গুযায়ী শুদ্ধতর ও উচ্চতর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা! হইতে বুঝা যায় 
যে তাঁহার কাছে ধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি ক্রিয়াকীগ্ড বা বহিরাচার 

ছিল ন। এবং তাহার ধর্ষধারণা অতি ব্যাপক ও গভীর ছিল, যথা-_ 

চিরাচরিত ধর্ষমোৎসবের ভেরীখোষের পরিবর্তে তাহার শিক্ষার বর্মঘোষ 

(৪ শি*) 
অন্ঠান্ঠ মহামাঞজদের মত ধর্মমহামাত্র নিয়োগ (৫ শি); 

অন্ান্ত রাজাদের বিহারযাত্রার পরিবর্তে তাহার ধর্মযাত্র। (৮ শি") 

সাধারণ লোকের আচরিত মাঙ্গলিক কর্মের পরিবর্তে ধর্মমাঙ্গলিক (৯ শি* )) 

সাধারণ রাঁজাজ্ঞা ঘোষণার মত ধর্মঘোষণ| ( ছোটশি" ; ৭ সত" )) 

সাধারণ স্তস্ভের মত ধর্মস্তস্ত স্থাপন (? ৭স্ত*)) 

সাধারণ দানাদির পরিবর্তে ধর্মদীন প্রভৃতি (৯, ১১ শি* ); 

সাধারণ রাজ্যজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয় €( ১৩ শি") : 

এবং অন্ত রাজাদের (প্রাচীন পারসীয় ? ) রাজাবিজয়াদি-স্বগরিমা বিঘোষক 
শিলালিপির পরিবর্তে তাহার ধর্মলিপি ও ধর্মাছ্থশান্তি প্রকাশ । 

এই সব বিষয়েই অশোক নিজ কার্ধকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন । 
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১৭, অশোকের রাঞ্জনীতি ও তাহার ফল 

প্রজাবর্গের হিতসাধন, হুঃখমোৌচন ও তাহাদের ধর্মবুদ্ধি অশোক তাহার 

প্রধান কর্তব্য মনে করিতেন। প্রজাকে ধর্মশিক্ষা দান তাহার কাছে 

অবশ্যপালনীয় রাজধর্ম ছিল-_ এ কথা তিনি বারবার বনুস্থানে বলিয়াছেন । 

প্রজাহিতকর কর্মে তিনি আহার বিহার নিদ্রা সবই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত 

ছিলেন (৬ শি*)। এই রাজধর্ম অক্লাস্তভাবে পালন করিয়া প্রজার নিকট 

অঞ্ধনী হওয়াই তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল_-সব মানুষ আমার 

সম্তান; আমার নিজের সন্তান সম্বন্ধে যেমন আমি ইচ্ছা করি যে তাহার! 
যেন আমার দ্বারা ইহলৌকিক-পারলৌকিক সর্ব হিতস্থুখে যুক্ত হয়, সব 

মাস্ুষ সন্বন্ধেও আমি সেইরূপ ইচ্ছা! করি € ১,২ পৃথ* )। 
প্রজাগণকে ধর্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণ! দান ব্যতীত অন্ত কোনরূপ 

যশ বা! কীতি তাহার কাম্য ছিল না (১০ শি*)। তিনি পুনঃপুন বলিয়াছেন 
যে এই উদ্দেশ্তেই তিনি তাহার ধর্মলিপি/গুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, 

যাহাতে লোকে তাহার বিবিধ ধর্মক্রিয়। দেখিয়! তাহার উদাহরণ অস্গুসরণ 

করে। কিরূপে প্রজাসাধারণের স্থখবৃদ্ধি হয়, ইহাই ছিল তাহার অঙ্ুক্ষণ 
চিন্তা (৬ম্ত* )। | 

কলিংগবুদ্ধে লোকের ক্ষতি ও দুঃখ দেখিয়। অশোক চিরতরে রাজ্যজয়-নীতি 

বিসর্জন করেন €(১৩শি*)। তিনি তীহার প্রতিবেশী-রাজ্যবামীগণকে 

তাহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে বলিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে 
জানাইয়াছিলেন যে ইহাই তিনি চাহেন যে তাহারা যেন তাহার নিকট 

হইতে শুধু সুখই পায়, দুঃখ নয় (২ পৃথ*)। বনবাসী অধস্ত্য হিংঅস্বভাব 

জাতিগণকেও তিনি ধর্মপরায়ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন € ১৩ শি" )। 

অনেকে মনে করেন বুন্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া অশোক অঙ্গ 

ব্যবহার, বলপ্রয়োগ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ পরিহার করিয়৷ ধর্মপ্রচারেব ভাঁব- 

প্রবণতায় ভাসিয়া নিজেও দুর্বল অহিংস “টবষ্ণব হইয়াছিলেন, রাজ- 

শাসনও বলহীন ও বিশৃংখল করিয়াছিলেন। তাহা ঠিক-.ন্সয়, কারণ 
অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড পর্ধস্ত শান্তি (৪ভ্ত'), হুর্দাস্ত অবাধ্য ছুনীতিপরায়ণগণকে 
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সশস্ত্র - বলপ্রয়োগে দমন, প্রয়োজন হইলে বিনাশ পর্যন্ত (১৩ শি*)_ 
সবই তাঁহার শাসননীতিতে পরিরক্ষিত হইয়াছিল। পিতা যেমন পুত্রকে 
আত্মবৎ প্রতিপালন করেন (২ পৃথ*) কিন্ত সংশোধন ব! অগ্তায় নিবারণের 

প্রয়োজনে কঠিন শান্তিও দেন, সেরূপই ছিল প্রজাবর্গের প্রতি তাহার 

মনোভাব । বূঢ়তা বা হিংস৷ নয়, হিতেচ্ছাই ছিল ইহার মৃলমন্ত্। 
অশোক বারবার তাহার পুত্রাদি ভবিষ্যদ্ - বংশধরগণকে তাঁহার উপদিষ্ট 
রাজধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিয়াছেন। তাহার কয়েকটি লিপি তাহার 

পুত্রগণকে উদ্দেশ করিয়াই লিখিত হইয়াছিল। রাজধর্ম পালন করিতে 

হইলে, প্রজাকে ধর্মশিক্ষা দিতে হইলে রাজার নিজেকেও ধর্ষে ও শীলে 
অধিষ্ঠিত হইতে হয় __ কাঁরণ 'অশীল কতৃক ধর্মাচরণ হয় না _- একথ। 

তিনি বিশেষভাবে পুত্রগণকে স্মরণ করাইয়াছিলেন ( ৪ শি*)। 
অধীনস্থ কর্মচারীবর্গকেও তিনি সর্বত্র সেই উপদেশ দিয়াছেন। শুধু রাজ্য- 

শাসন নয়, অধীনস্থ প্রজাগণের হিতন্্রখ সাধন, তাহাদের স্থখছুঃখ বুঝা, 

তাহাদের ধর্মবৃদ্ধি এবং তাহাদিগকে বর্মশিক্ষা! দানও তিনি রাজপুরুষগণের 

পদোচিত কর্তব্য মনে করিতেন। ইহা করিতে হইলে রাজপুরুষগণের 
নিজেদেরও ধর্মনি হওয়া একান্ত উচিত, ইহা তিনি সর্বত্র তাহাদিগকে 

উপদেশ দিয়াছেন -_ বর্ষের দ্বার! পালন, ধর্ষের দ্বারা বিধান, ধর্মের দ্বারা 

লোককে স্থখীকরণ এবং ধর্মের দ্বারা লোকের রক্ষণ” (১ স্ত*)। 

অতি হৃদয়গ্রাহী উপমায় তিনি কর্মচারীগণকে তাহাদের পদোচিত কর্তব্য 

বুঝাইয়াছিলেন __ সুদক্ষ ধাত্রীর হস্তে সন্তান ন্যস্ত করিয়৷ লোকে..যুমন 
এই. ভাবিয়া আশ্বস্ত হয় যে স্ুদক্ষা ধাত্রী তাহার সন্তানকে স্থখে প্রতিপালন 

করিবে, তিনিও সেইরূপ লোকের হিতন্মুখের জন্য কর্মচারীগণকে নিয়োগ 

করিয়াছেন (৪ স্ত*)। 

যে সব কারণে কতৃত্ব -দায়িত্ববান লোকে নিরপেক্ষভাবে স্থুশীসন করিতে 

পারে না, সেগুলি সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া তিনি কর্মচারীদিগকে সেগুলি, 

সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে বলিয়াছেন এবং স্বকর্তব্য সম্যক পালনদ্বারা তাহা- 

দিগকে রাজার সম্তোষবিধান করিতে ও রাজার প্রতি অখণী হইতে উপদেশ 

দিয়াছেন (১, ২ পৃথ* )। কর্মচারীগণ যেন মনে রাখে যে কর্তব্যপালনদ্বারা 
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লোকের গ্রীতি লাভ করিবার জন্তই শতসহত্ প্রজার উপর তাহাদিগকে 

অধিষ্ঠিত কর! হইয়াছে ( ১ পৃথ* )। 
কর্মচারীগণ যে সর্বদা অশোকের উচ্চাদশ অগ্ুযায়ী চলিতেন না, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। তাহারা যে অশোকের উদ্দেশ্ত ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ অনুসরণ 
করিতেন না, তাহা অশোক নিজেই বলিয়াছেন (১ পৃথ* )। তাহাদের 

অনেক অবিচার অত্যাচারের সংবাদও অশোক রাখিতেন। কিন্তু এ বিষয়ে 

তিনি উদার সহিষ্ণুতা বা উপেক্ষা না দেখাইয়া অবিচার - নিবারণ ও 
কর্মচারীগণকে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন -- প্রথমে তাহাদের 

প্রশংসা দ্বারা, তারপর তাহাদের ক্রটি প্রদর্শন দ্বারা এবং তারপর তাহাদিগকে 
কর্তব্য স্মরণ করাইয়। ও কর্তব্যপালনে উপদেশ দ্বার| ( ৯, ২ পৃথ* ; ৫ সত" )। 

মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে নিশ্যয় তিনি কর্মচারীগণকে শাস্তি, প্রয়োজন 

হইলে সম্ভবত পদচ্যুতি পর্যস্ত গুরুশান্তি দিতেন __ যেমন তিনি ছুবিনীত 

বৌদ্ধতিক্ষুদিগকে দিয়াছিলেন ( সভে* )। 
সংঘ - ইতিহাস কাহিনীতে এবং মাত্র একটি শিলালিপিতে সংঘ বিষয়ে 

অশোকের দুঢহস্ততার যে প্রমাণ আমরা পাই, রাষ্ট্রশীসন বিষয়ে সেরূপ 

প্রমাণ না থাকিলেও আমরা তাহা! কিছু পরিমাণে অনুমান করিতে পারি। 

ংঘের উপর তাহার যে ক্ষমত। ছিল, তাহার বহুগুণ ক্ষমতা স্বীয় অধীনস্থ 

কর্ষচারীগণের উপর তাহার ছিল । 
ধর্মমহামাত্র ও অন্যান্য নানাশ্রেণীয় রাজপুরুষগণকে ধর্মপ্রচার, ধম্াচরণ- 

বিস্তার প্রভৃতি কর্মে নিয়োগ রাজশাসন - ইতিহাসে অশোকই প্রথম প্রবর্তন 

করেন। বিদেশে চিকিৎসক প্রেরণ, ধর্মপ্রচার ও ধর্মবৃদ্ধির প্রচেষ্টা প্রভৃতি 

নিশ্ব - ইতিহাসের রাজন্তবর্গের মধ্যে অশোকই প্রথম রাজনীতিরপে 

অবলম্বন করেন। 

বহু লিপিতে অশোক তাহার রাঁজপুরুষগণের কর্তব্যপালন ও ধর্মী” 1৭ 

প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন। ইহু। ইচ্ছারুত মিথ্যাবাদ না হইলেও বাধহয় 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। যদি ইহা সত্য না হয় তবে অশোকের তাহা পুন£পুন 

বলিবার কারণ বোধহয় এই ছিল যে অশোক প্রশংসাবাদ দ্বারা কর্মচারী - 

গণকে উৎসাহিত ও তাহার অভীস্গিত কর্ষে প্রণোদিত করিতে চাহিয়াছিলেন, 
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অথবা এরূপও হইতে পারে ষে, স্বার্থান্বেষী কর্মচারীগণ তাহার কাছে কর্তব্য - 

পরায়ণতা ও ধর্মশীলতার ভান করিয়৷ তাহাকে প্রতারিত করিত। 

অন্ঠেও তীহার মত ধর্ম আচরণ করিতেছে, ইহ! অশোকের মত আদর্শবাদী 
অত্যুৎসাহী লোককে বিশ্বাস করান খুব কঠিন ছিল না। 
কিন্তু অশোক যাহা বলিয়াছেন তাহাতে সত্যও ছিল। বাস্তবিক ধর্মপ্রেরণা 

হইতে না হইলেও অস্তত রাজাজ্ঞ। পালনের উদ্দেশ্তে কর্মচারীগণের মধ্যে 
অবশ্তই প্রভূত জনহিতকর কর্মপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছিল, দেশেও শুভ - 
কর্ম বৃদ্ধি হইয়াছিল । 

গ্রজাবর্গের প্রতি রাজার বা রাজপুরুষগণের মনোভাব ও কর্তব্যাদর্শ সম্বন্ধে 
অশোক যাহ। বলিয়াছেন তাহা তাহার প্রথম আবিষ্কার নয়, ইহা ভারতীয় 

রাজধর্মের সনাতন আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শ এত আস্তরিকতা, সমগ্রতা 

ও উদ্ভমের সহিত পালনের প্রচেষ্টা তাহার পুর্বে ও পরে পৃথিবীতে অল্প 

রাজাই করিয়াছেন। তাহার পূর্ববর্তী ভারতীয় রাজারাও লোকছিতৈষণাকে 
কেমন রাজকর্তব্য মনে করিতেন, তাহা! অশোক সবিনয়ে সুন্দরভাবে 

স্বয়ংই বর্ণনা করিয়াছেন (৭ সত" )। 

অশোক - অন্ুশ্থত রাজনীতির ফল কি হইয়াছিল? অনেক লিপিতে অশোক 

বলিয়াছেন তাহার শিক্ষার ফলে তাহার রাজ্যের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের 

মধ্যে, তাহার প্রত্যস্তদেশবাসীগণের মধ্যে, এমন কি দুর দূর বিদেশেও 
সকলেই তাহার শিক্ষা পালন করিতেছে _- সকলেই ধর্যাচরণ ও ধর্মবধন 

করিতেছে, ধর্মসন্প্রদায়গুলির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত হইয়াছে, ইত্যাদি । 

ইহা! কি সত্য? 
আধুনিক এ্রতিহাসিকগণ কেহ ইহাকে অত্যুক্তি ও ইচ্ছান্গামী চিন্তা 
(181)10] 600110106) অথবা অতিবিশ্বাস - পরায়ণতা মনে করিয়াছেন এবং 

বোধহয় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নয়। কিন্তু তথাপি ইহাও বিবেচ্য যে 
স্থচিস্তা স্থৃভাব স্ুবাক্য ও স্থকর্মের একটা কার্ধকরী (187010) শক্তি 

থাকে, বিশেষত শক্তিশালী ব্যক্তি কতৃক কৃত হইলে ইহার প্রভাব আরও 
প্রসারিত হয় | 

অতএব মনে হয় দীর্ঘস্থায়ী বা যথার্থ আন্তরিক বা অশোক যতটা মনে 
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করিতেন ততথানি না হইলেও লোকের মধ্যে অশোকের শিক্ষা ফলপ্রস্থ 
হইয়াছিল -_- তাহার বিপুল শক্তি ও প্রতাপ এ বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। 
তাহাকে সন্তষ্ট করিয়! স্বার্থলাভের উদ্দেপ্তেই হউক বা অফস্ষ্ঠ করায় 
্বার্থহানির ভয় হইতেই হউক বা যথার্থ সাধু উদ্দেক্য হইতেই হউক, 
তাহার শিক্ষা অনেককে বোধহয় সদাচরণে উদ্ভোগী করিয়াছিল। তাহার 
ও অপরগণের ক্রিয়ার ফলে সমগ্র দেশে অবস্ঠই পুণ্যক্রিয়৷ বাড়িয়াছিল। 

১৮, অশোকের অন্তঃগ্রকৃতির আভাস 

“চেষ্টয়া ভাষণেন চ” মাচ্ুষের “অন্তর্গত মন+এর পরিচয় পাওয়া যায়। অশোকের 

বিবিধ কার্য ও উক্তি হইতে তাহার গুঢ় মনের যে ছায়া পাওয়া যায়, সে 
সম্বন্ধে কয়েকটি ইংগিত অপ্রাসংগিক হইবে ন। 
অশোকের অহংবোধ, আত্মশ্রেষ্ঠতাজ্ঞান ও আত্মশ্রেন্ঠতা-প্রতিপাদনেচ্ছ। 

বেশ প্রবল ছিল। আশৈশব রাজসম্মানে অভ্যস্ত হওয়ায় তাহার পক্ষে 

ইহা খুবই স্বাভাবিক; কিন্তু অন্তে যেখানে এই বৃত্তিগুলি শুধু মৌখিক 

বা রিক্ত বাহা আড়ম্বরে চরিতার্থ করে, সেখানে তিনি আত্মশ্রেষ্ঠতা 

অর্জনের শ্রম যত্ব ও অধ্যবসায়ে পরাংমুখ হইতেন না৷ । উচ্চাকাংক্ষ। তাহার 
খুবই ছিল এবং তাহার পরিপৃরণে তাহার অক্লান্ত উদম্যের পরিসীম! ছিল না। 

রিক্তচিত্ত ও ক্ষীণশক্তিদের অহংবোধ ও উচ্চাভিলাষের অন্তরালে যেমন 

আত্বাভিমান থাকে, গতীরচিত্ত শক্তিমানদের উচ্চাকাংক্ষার মূলে তেমনি 

বিনয়ের ্ষিপ্ধরস প্রবাহিত থাকিয়া উচ্চাকাংক্ষাকে ফলপ্রস্থ হইবার শক্তি 
সংযম ধৈর্ধ্য প্রভৃতি দান করে। অশোক বিনীতই ছিলেন। স্ব্কৃত 

গুঁতকার্ষের ফলবত্তার প্রশংসায় যেখানে তিনি যেন আত্মশ্নাঘা করিতেছেন 

মনে হয়, সেখানে তাহ অহমিকাজনিত নয়-__তাহা শুতকার্ষের সফলতায় 

আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ গুভাদর্শেরই জয়ধ্বনি । 

তিনি আদর্শবাদী, ভাবুক ও তাবপ্রবণও ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার 

প্রকৃতি কর্মশীল ছিল এবং তিনি তভাববিহারের পরিবর্তে আচরণ ():89109) 

চাহিতেন--যাহা কিছুই তাঁহার কাছে শুভ ও কাম্য মনে হইত তাহাতেই 
তিনি ইচ্ছ/ করিতেন কি ভাবে তাহা! সিদ্ধ করিবেন, কি ভাবে তাহা সাধন 
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করিবেন (৯২ পৃথ*) এবং উদ্যম ও কার্ধ সমাপ্তিতে কিছুতেই তাঁহার 
তৃপ্তি হইত না (৬শি*)। আত্মপ্রকৃতির এই মুলগত বৈশিষ্ট্যবশতই 
ধ্যানধারণা-নির্বাপলাভ অপেক্ষা! উদ্ভম ও পরাক্রমদ্ারা লোকহিতধর্ম তাহার 
কাছে শ্রেষ্ঠ কর্তব্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার প্রকৃতিতে যদি কোথাও কিছু আতিশয্য থাকিয়! থাকে, তবে 
সম্ভবত তাহা ছিল তাহার এই রজোগুণজ অতিকর্মপ্রিয়তায়। এই কর্ম- 
ব্যাকুলতায় অবশ্ত তিনি আনন্দই পাইতেন এবং শুতকর্মে এই ব্যগ্রতাকে 
তাহার মাহাক্ম্যেরই পরিচায়ক বলিতে হইবে। 
ধর্মনিষ্ঠা স্তায়পরায়ণতা৷ কর্তব্যাগ্রহ সাধুতা পরোপকারিতা কোমলতা প্রভৃতি 
গুণে তিনি আজন্ম-বিভূষিত হইলেও কলিংগধুদ্ধের পর তাহার সকল 
মনোবৃত্তি, সকল শক্তি একমুখী হইয়াছিল ধর্মে ধর্মপ্রচারে, প্রজাবর্গের 
মধ্যে ও সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মবিস্তারে। তাহার অহংবোধাদি বছ রজোভাব 

শুদ্ধীকৃত ও সমুচ্চীকৃত হুইয়৷ নিজেকে ছাঁড়িয়। লৌকসমাজসেবারূপ বুহত্তর 

আদর্শে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তিনি সন্ন্যাসী না হুইয়৷ বহুকর্মী হইয়াছিলেন, 
লোকের সেবায় বাস্তবিকই আত্মোৎ্সর্গ করিয়াছিলেন । 
তিনি বারবার বলিয়াছেন যে, ধর্মলিপি-ধর্মান্ুশাসন প্রকাশে তাহার উদ্দেশ 

ছিল লোককে ধর্মশিক্ষা দেওয়া, তাহার সকল পুণ্যকর্ষের হেতু ছিল লোকসেবা, 

লোকের এঁহিক-পারজিক হিতস্গুখেচ্ছা। লোকে যাহাতে তাহার আদর্শে 

পুণ্যকর্ম করিয়া ধর্মবৃদ্ধি করে । বুদ্ধের “বহুজনহিতায় বহুজনমুখায়” এই শিক্ষা 

রাজার কি ভাবে পালনীয় তাহা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। সংসার- 

বৈরাগ্য ও নিজের নির্বাণ লাভ অপেক্ষা হীধ মোদতি, পেচ্চ মোদতি, 

কতপুঞ্ কো উভয়ৎ্থ মোদতি-_কৃতপুণ্যব্যক্তি ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই 
সুখী হয়-_বুদ্ধের এই শিক্ষাই তাঁহার লক্ষ্যভূমি ছিল। 

দয়ালু ও ক্ষমাশীল হইলেও অশোক দৃঢ়চেতা ও স্থিরশাসক ছিলেন। তাহার 
রাজত্বকালে মৌর্ধসাত্াজ্যে যে সর্বত্র স্থশাসন ছিল তাহা সহজেই অন্ধুযান, 

করা যায়। 
বুদ্ধিমান হইলেও আদর্শবাদী ও এ্রকাস্তিক-আগ্রহবানরা প্রায়ই সরলগ্রক্কতি 

হইয়া] থাকেন, তাই অভীষ্ট বিষয়ে তাহার অত্যুতৎসাহবশত অশোককে 
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তাহার উদ্দেস্ত-সফলতা সম্বন্ধে কিছু বুঝাঁন সম্ভবত খুব কঠিন ছিল না। 

ইহার অন্তরালে কিছু অহংপরিতৃপ্তি থাকে বটে, কিন্ত ইহাতে আগ্রহপ্রবলতাও 

বুঝা যায়। তাহার পারিষদ-দ্ূত-কর্মচারী প্রভৃতির তাহার এই বিশ্বাস- 
পরায়ণতার হ্ুযোগ লইয়া বোধহয় সময়ে সময়ে তাহাকে প্রতারণা করিয়া 
নিজেদের স্থার্থসিদ্ধি করাইয়া লইতেন। অনেক লিপিতেই দেখা যায় 
সর্বত্র সকলে সর্বান্তঃকরণে তাহার অভীগ্লিত ধর্ম পালন করিতেছে, এই 
বিশ্বাস তাহার কিছু অতিরিক্তই ছিল। 
অশোকের মনোভাব সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে তাহার লিপিগুলি বিশেষ 
অভিনিবেশের সহিত পাঠ করা আবশ্তক। বুদ্ধের বাণী পাশ্চাত্য মনীষীদের 

নিকট প্রথম পরিচিত হুইবার পর হইতে যেমন জগতের ধর্মগুরুদের মধ্যে 
বুদ্ধের অনন্তসাধারণত্ব উপলব্ধি করিয়! তাহার] বুদ্ধকে বনুশ্রন্ধাঞ্জলি নিবেদন 

করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ অশোকের লিপিগুলির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে 
পাশ্চাত্য সুধীবর্গ বিশ্বরাজন্তকুলের মধ্যে অশোকের সমুচ্চ আদর্শপরায়ণতায় 
বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিশ্ব-রাজশ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিনন্দন করেন । 

১৯, অশোকের ভাঙ্কর্য 

অশোকের ন্ুদঢ অথচ ন্ুকুমার চিত্ত প্রতিবিষ্বিত হইয়াছিল তাহার পৃষ্ঠ- 

পোষিত কলাসম্ভারে। পুর্বে বলা হইয়াছে প্রাক-অশোক একহাজার 

দেড়ভাজার বৎসরের মধ্যে কোনও বৃহৎ স্থাপত্য বা ভাস্কর্যাদদি কলানিদর্শন 

ভারতে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্য মৌর্যবুগে, বিশেষত অশোকের সময়ে 

সহসা যেন শিল্পপ্ফৃতির আরস্ত হয়। 
পাটলিপুত্রে চন্ত্রগুপ্তের যে স্থবুহৎ প্রাসাদের কথা মেগাস্থেনেস্ বর্ণনা 

করিয়াছেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া শ্রী. € শতকে চীনা পরিব্ান্দক 

ভিক্ষু ফা! হিয়েন বিশ্মিত হুইয়াছিলেন ও জনশ্রুতি শুনিয়াছিলেন যে সেই 
প্রাসাদ দৈত্যদানব-অন্থরগণ কতৃক নিথিত হইয়াছিল অর্থাৎ সেরূপ 
বুহৎ অঙ্ধুষ্ঠান সমাধ| কর! মাস্থৃষের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু” কয়েকখানি 

শালকাষ্ঠনিমিত তৃপ্ত ( এখন পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত) ছাড়া তাহার 
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কিছুই এখন অবশিষ্ট নাই। সারনাথ সীচী প্রভৃতি ভারতের বু স্থানে 
অশোক যে শতাবধি ( বৌদ্ধবর্ণনায় ৮৪,০০০ 1) স্তপ স্থাপনা করিয়াছিলেন, 
তাহাও আজ সব নিশ্চিন্ত । 

প্রত্নবিদগণ মনে করেন অশোকের পূর্বে পর্যন্ত মৃতব্যকির স্মরণে চিতাবশেষ- 
অস্থিসমন্থিত যে সকল স্তুপ রচিত হইত, সে স্তূপগুলি আকারে ক্ষত 
হইত-_অশোকই সর্বপ্রথম বুদ্ধপুতাস্থিগর্ভ বুহদাকার স্তূপ নির্মাণ আরম 
করেন। সীচী প্রভৃতি স্থানে এখন যে স্তুপ দেখা যায় তাহ! বিধ্বস্ত অশোক- 

স্তপের উপর পরবর্তাঁ যুগে বারবার বাড়াইয়৷ পুননির্ধাণের ফল। সীচী 
সারনাথ বুদ্ধগয়! ভাঁরহুৎ প্রভৃতি স্থানের স্তুপের তোরণদ্বার, ঝেষ্টনী 

(511108) প্রভৃতি যাহা এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে দেখ! যায়, তাহা 

অশোকষুগের নয়-_তাহ1 পরবর্তাকালে শ্রী. পৃ: ২ শতক হইতে খ্বী, ১ 
শতকের মধ্যে নিগিত। তারছুৎ স্তুপের বেষ্টনী ও তোরণ এখন কলিকাতা 
শিউজিয়মে রক্ষিত আছে। 
গুপত্থাপনের উৎপত্তি এইরূপ অস্থমান কর! যায় -_ প্রাগার্য ভারতীয় 
প্রথায় মৃতদেহ দাহ করা হইত, হয়ত দাছের পর কোথাও কোথাও 
চিতাবশেষ পাত্রে রক্ষিত হইয়া ভূপ্রোথিত হইত। আর্গণ প্রথমে 

মৃতদেহ সমাধি দিতেন; সমাধির উপর মাটি উচু করিয়া দেওয়া হইত 
এবং সমাধিস্থানে কোনরূপ ঝেষ্টনী দেওয়া হইত। পরে আর্ধগণও দাহপ্রথা 
গ্রহণ করিলেন। চিতাবশেষ ভূপ্রোথিত করা আর্য সমাধিপ্রথা হইতে গৃহীত 
হইতে পারে অথবা প্রাগাধগণেরই স্বকীয় প্রথা হইতে পারে, তবে দাহপ্রথা 
যে প্রাগার্ধ ভারতীয় প্রথ। ছিল এবং প্রথমত আর্ধপ্রথা ছিল না, ইহাতে 

সন্দেহ নাই। আধ-প্রাগার্য প্রথার সংমিশ্রণে চিতাস্থি - সমস্থিত এবং ঝেষ্টনী- 
বদ্ধ সমাধি হইতেই স্তপের উদ্ভব হয়। 
অশোক-ভাক্বর্ষের যে নিদর্শন কালকবল হইতে কিছু রক্ষা পাইয়াছে, তাহা 
হইতেছে অশোকস্থাপিত স্তস্তগুলি। এই দীর্ঘাকার স্তস্তগুলি প্রত্যেকটি 
একখণ্ড পাথর কাটিয়া নিমিত (77070118010) | এই পাথরের বর্ণ মনোহর 

এবং তক্ষণ ও পালিশ কাচবৎ মস্থণ ও উজ্্বল। অশোক বরাবর পাহাড়ে 

ও তাহার পৌন্র দশরথ নাগাজুনী পাহাডে যে প্রস্তরগ্ুহাগুলি কাটাইয়া 



৪৮ অশোকলিপি 

আজীবিকদ্দিগকে দান করিয়াছিলেন, তাহার গাত্রের এই কাচবৎ মস্থণ পালিশ 
এখন পর্যস্তও নষ্ট হয় নাই। 

অশোকন্তস্তগুলির গঠন বেলনাকৃতি (৫5110911081), উপরের বেধ ক্রমশঃ 

কিঞ্ৎ তৃস্বতর (681১9:78), কাকুকার্ধবিহীন গম্ভীর কিন্তু কোমলদর্শন। 

প্রত্যেক স্তস্তের, শীর্ষদেশে ছিল সিংহাদি পশুমুতিরূপ শিরোভূষণ (091691) 
এবং এই শিরোভূষণের অধোদেশে (৪১8999) সিংহাদি পশু, হংসাদি পক্ষী 

ও লতাপুষ্পার্দি উৎকীর্ণ। শিরোভূষণটি পৃথক নিশ্িত হইয়া ধাতুকীলক- 
সহযোগে স্ত্তশীর্ষে এমন অঙ্গাগীভাবে দুঢ়সংলগ্ন হইত যে দেখিয়া মনে 
হইত উভয়ই এক প্রস্তর হইতে নিমিত। শিরোভূষণের অধোদেশের 
নিয়তাগ অধোমুখী - পদ্মাকৃতি। সমগ্র স্তত্তটি একটি সমুন্লত প্রস্তর 

বেদিকার উপর স্থাপিত হইত। 

প্রথম আবিষ্কারের সময়ে অধিকাংশ স্তম্ভ একাধিক খণ্ডে ভগ্ন, ভূশায়িত 

বা অংশত ভূপ্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল এবং কোথাও শিরোভূষণ শুস্ত 

হইতে বিচ্ছির হ্ইয়া সন্নিকটে পড়িয়া ছিল, কোথাও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত 
হইয়াছিল। শিরোভূষণগুলির মধ্যে সারনাথেরটিই সর্বোত্তম ও বিশ্ববিখ্যাত। 

ইহা এখন সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহার একটি অন্থুকৃতি 

কলিকাতা মিউজিয়মের প্রবেশদ্ধারের ডানদিকে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাহার 

ঠিক সম্মুখে ( পূর্বদিকে ) আছে উত্তর বিহারের র।মপুর্বায় প্রাপ্ত অশোকস্তস্তের 

আদি সিংহ-শিরোভূষণটি। দ্বিতীয়ের ঠিক উত্তরে আছে রামপূর্বায় প্রাপ্ত আর 
একটি লিপিহীন অশোকস্তস্ভের বষ-শিরোভূষণটি__এই বৃষের মাথাটি কিন্ত 

দেহান্থুপাতে ছোট মনে হয়। রামপুরা - সিংহের কেশরের পরম্পরসমতায় 

রীতিবন্ধ শৈলীর (9০:)560 01010811860, 96511960) আঁড়ষ্টতা থাকিলেও সিংহের 

সভভীবত! ও বীর্য অতি প্রশংসনীয়, সমালোচকরা সকলেই একথা বলিয়াছেন । 

সারনাথ শিরোভূষণ হইতেছে পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়! সমকোণে দণ্ডায়ম!ন 
চারটি সিংহযুতি - পুরোভাগের সমন্বয় _- দূর হইতে দেখিলে সন্মুখের 
সিংহছকে সমগ্রদেহবান বলিয়া মনে হয়। এই শিরোভূষণ নিশ্চয় ত্তস্তের 

উপর এবপ তাবে স্থাপিত হুইয়াছিল যে সিংহচতুষ্টয় ঠিক পূর্ব-পশ্চিম - 
উত্তর - দক্ষিণমুখী ছিল। সিংহগুলির উপর আবার একটি বৃহদাকার 
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চক্র ছিল, কারণ সারনাথে বুদ্ধ প্রথম 'ধর্মচক্র - প্রবর্তন” করিয়াছিলেন 
ইহা এখন সম্পূর্ণ ভাজিয়া গিয়াছে। এই সিংহগুলির সজীব বীর্যবান 
বিক্রাস্ত ভঙ্গি কলাবিদ্ সমাজে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছে । 

অধোদেশে (9৪০৪৪) প্রত্যেক সিংহের সম্মুখপদদ্বয়তলে একটি ( রথশকটাদ্দির ) 
চক্রচ্ছবি, অর্থাৎ বুদ্ধপ্রবতিত ধর্মচক্র-যুক্ত যানারোহণে অথবা সেই মার্গ) 
অনুসরণে লোকে নির্বাণরূপ পরম গন্তব্যলক্ষ্যে পৌছে। প্রত্যেক 
চক্রুদ্বয়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে একটি হৃস্তী বৃষ অশ্ব ও সিংহমূর্তি। | 
বৌদ্ধকলার পরিণতি - ইতিহাসে দেখা যায় শ্রী. ১ শতক পর্যস্ত কোনও 
বদ্ধমূ্তি - পরিকল্পনা'র স্থষ্টি হয় নাই। তখন পর্যন্ত চক্র-আসন-পদচিহ্থাদি 
বুদ্ধের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হুইত। সারনাথে অশোকোতকীর্ণ হস্তী বৃষাশ্ব- 
সিংহও বুদ্ধেরই প্রতীক। 
বুদ্ধমাতা পুত্রজন্মের পূর্বে শ্বেতহস্তীর গর্ভপ্রবেশের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন 
বলিয়া হস্তী বুদ্ধের সংসারাগমনের প্রতীক। বুদ্ধ বৈশাখীপুণিমায় 
জন্মিয়াছিলেন এবং সে বৎসর-_যেমন প্রায়ই হুইয়৷ থাকে- বৈশাখীপুর্ণিমা 
সম্ভবত জ্ষ্ঠমাসে (যখন রবির বৃষরাশিতে অবস্থিতি হয়) পড়িয়াছিল 
বলিয়া বৃষ বুদ্ধের মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রতীক। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে 
গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া! অশ্ব তাহার প্রব্রজ্যা গ্রহণের প্রতীক। 

সিংহ হইতেছে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার-জীবনের প্রতীক- পণুরাজের গর্জন যেমন 
সমগ্র বনভূমির উপর আধিপত্য ঘোষণা! করে, বুদ্ধের শিক্ষায়ও তেমনি 
অপর ধর্মমমতসমুদায় ম্লান ও পরাভূত হুইয়াছে; সিংহনাদে যেমন দিগন্ত 
প্রতিধ্বনিত হয়, বুদ্ধের বাণীও সেইরূপ দিগদিগন্ত-পরিব্যাপ্ত __ সেইজন্ত 
শিরোভূষণের বিক্রান্ত-সিংহচতুষ্ঠয় চতুদিকমুখী । এই ব্যাখ্যা ব্যতীত সম্ভবত 
আরও একটি (জ্যোতিষিক ) কারণে সিংহ বুদ্ধের ধর্মপ্রচার-প্রতীকরূপে 
গৃহীত হইয়া থাকিতে পারে। তিনি যখন উরুবিস্ব হইতে প্রথম-ধর্মপ্রচার- 
কালে সারনাথে আসেন, বর্ণনায় দেখা যায় তখন ভরা বর্ষা ( সম্ভবত ভাব্রমাস,, 

যখন সিংহরাশিতে রবির অবস্থান হয় )। 
শিরোভূষণের বৃহৎ সিংহচতুষ্টয় যেমন, তেমনি অধোদেশের হস্তীবৃষাস্ব- 
সিংহের বলিষ্ঠ মুর্তিগুলি ক্ষুত্রাকার হইলেও তাহাদের সহজ-ম্বাভাবিক 

৭ 



৫০ অশোকলিপি 

সজীব সবীর্য নির্যাণভঙ্গিমা কলাঁজগতে উচ্ছৃসিত প্রশংসা লাভ 

করিয়াছে। 

এই প্রসঙ্গে কিন্ত সমালোচকদের নিকট আরও একটি সমস্তার উদয় 
হইয়াছে--অশোকের পূর্বেও যেমন ভারতে এরূপ তাক্কর্যনৈপুণ্যের নিদর্শন 

অজ্ঞাত, তেমনি তাহার পরেরও দুই তিন শতকের ভারতীয় ভাস্কর্য ( যেমন 

তারহুতের ) ইহার তুলনায় বহু নিক্ষ্ট। তবে শুধু অশোকেরই তাস্কর্ষে 
এই নৈপুণ্য সহসা! কিরূপে কোথা হইতে আসিল? তাহার যুগের ভারতীয় 

তাস্কররা যদি অশোকক্তস্ত, শিরোভূষণ, অধোদেশাদির নির্মাতা হ্হয়া 
থাকেন, তবে অশোকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কলাবিকাশ ও 

কারুদক্ষতার ধারা সহস সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল কি করিয়া? 
পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের ইতিহাসে কোনও বিষয়ের সহসা আবির্ভীব- 

তিরোভাবের এরূপ ঘটনা যেখানেই ঘটিয়াছে, সেখানেই দেখা গিয়াছে 

ইহার কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৈদেশিক সংস্পর্শ ও তাহার অবসান । 

তাই অশোক ভাস্কর্য সম্বন্ধেও এই অস্থমান ব্যতীত আর কোনও সন্তোষজনক 

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন। 

পারন্ত হইতে গ্রীস পর্যস্ত-_অর্থাৎ তাৎকালীন সমগ্র পাশ্চ।ত্য সত্যজগতের 

সহিত অশোকের ঘনিষ্ঠ ন্বন্ধ স্থাপনের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি 
এবং এইসব দেশে প্রস্তরভাস্কর্য ভারত অপেক্ষা যে বু উন্নত ছিল তাহাও 
ইতিহাসে সুবিদিত,। অতএব খুব সম্ভবত এইসব কোনও দেশ হইতে 

নিপুণ ও ম্বদক্ষ তাঙ্করদল স্বদেশে আনয়ন করিয়া অশোক নিজের প্রস্তর- 

তক্ষণকার্যগুলি সমাধ। করাইয়াছিলেন। 

কিন্ত এই অঙ্গুমানের বিরুদ্ধেও একটি প্রবল যুক্তি আছে । কলা-সমালোচক- 
গণ ঠিকই বলিয়াছেন যে, চিত্রকর-তাস্করাদি কারুগণ মাচ্গুষ-পশু প্রভৃতির 
প্রতিকৃতি অংকন বা তক্ষণে নিজদেশের যে মাম্ুষ-পশ্ডর আকৃতি ও রূপে 

তাহার! চিরাভ্যন্ত, অন্দেশীয়েও তাহ অজ্ঞাতসারে আনিয়া ফেলে এবং 

তাহারা অন্তদেশীয় পণ্তপক্ষী বৃক্ষপুষ্পাদির প্রতিকৃতিতু ঠিক সেগুলির 

স্বকীয় স্বরূপটি ফুটাইয়! তুলিতে পারে না। ইহা! অতি সত্য কথা, যেমন 
নানার্দেশের বুদ্ধমৃত্তিগুলি দেখিলেই মনে হয় যেন বুদ্ধ সেই দেশেরই 



অশোকের ভাস্কর্য ৫১ 

লোক ছিলেন-_ আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীগণও যেমন ভারতীয়া নারীর 
চিত্রাংকনে বন্ত্র-অলংকারাদি হুবহু অবিকল প্রতিরূপায়ণে সমর্থ হইলেও 

মুখচ্ছবি ও দেহভঙ্গিমায় ঠিক তারতীয়ার স্বাভাবিক স্বরূপটি লীলায়িত 
করিতে পারেন না, তাহাতে কিছু পাশ্চাত্যার ভাবলেশ থাকিয়! যায়। 
সিংহ ও অশ্ব সর্বদেশে প্রায় একই রূপ হইলেও ভারতীয় হুস্তী ও ককুল্মান 
ভারতীয় বৃষের 'একটা বিশিষ্ট স্বরূপ আছে, যাহা অন্তান্ত দেশের হস্তী ও 

বৃষে নাই। কিন্তু অশোকের ভাস্করগণ হস্তী ও বৃযমূর্তিকে সম্পূর্ণ ভারতীয় 
প্রাণে রূপদান করিয়াছেন__ইহাদের কোথাও আড়ষ্টতা বা অস্বাতাবিকতার 
লেশমাত্র নাই এবং ইহা! আজন্মের চক্ষু-হস্ত-অভ্যাস ব্যতীত হয় না। 
অতএব ইহাতে অশোকের ভাঙ্করগণের বৈদেশিকতার সমর্থন হয় না। 

হয়ত এরূপ হইতে পারে যে, ম্তুদক্ষতম ও স্ুুনিপুণতম ভারতীয় তাস্করদের 

জনকয়েককে অশোক বিদেশে পাঠাইয়া অথবা এদেশে আনীত অভিজ্ঞ 
বৈদেশিক ভাক্করের শিক্ষাধীন রাখিয়া! সিদ্ধহস্তত। অর্জন করাইয়াছিলেন। 

যাহা হউক, এ সমস্তার সমাধান বিদ্বংসমাজে এখনও অমীমাংসিত। 
কেহ বলিয়াছেন অশোকস্তম্তগুলির মহ্থণতা, অধোমুখ পদ্ম (বা ঘণ্টা ?) 
ও সিংহযুতিতে পারসীয় প্রভাব দেখা যায়; কেহ বলেন ভাস্করের শৈলীতে 
পারসীয় ব্যতীত গ্রীক প্রভাবও আছে, স্তম্ভের লতাপুষ্প অভারতীয় ও 

পাশ্চাত্য ; কেহ বলেন ব্যাকটি,য়-গ্রীক তাস্কররা ইহার নির্মাতা । যাহা 
হউক ইহা স্বম্পষ্ট যে অশোকের ধর্মে যেমন, তেমনি শিল্পকলায়ও একটা 
সার্বভৌমিক সমন্বয় ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
সারনাথ তৃন্তের সিংহ-শিরোভূষণ, চক্র অশ্বাদি স্বাধীন ভারতের জাতীয় 

পতাক৷ রাষ্ট্রচিহ্ন মুদ্রা প্রভৃতিতে গৃহীত হুইয়াছে। এই স্তন্তের শিরোভূষণ- 
অধোদেশের হস্তীমু্তিটি এই গ্রন্থের মলাটে মুদ্রিত হইল। ৫ পূ সিংহ- 
মৃতিও সারনাথ শিরোভূষণের শীর্ষভাগ | 
অশোকষুগের পূর্বে স্থাপিত কোনও প্রস্তরস্তস্ত ভারতে পাওয়া ' যায় না, 

অথচ এতগুলি বৃহৎ ও সুন্দর প্রস্তরস্তস্ত স্থাপনের উদ্ভাবন অশোক 

করিয়াছিলেন কিরপে? এই প্রশ্নের উত্তরে অশোক - ভাক্কর্ধ সম্বন্ধে পূর্বে 
যাহা বল! হুইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও একটি কথা বলা যাইতে পারে। 



৫২ অশোকলিপি 

অশোকপূর্ব যুগ হইতেই সমাধি পবিব্রস্থান পৃজাক্ষেত্র উৎসবস্থল প্রভৃতিতে 
ধ্ব্ধাস্থাপন-প্রথা ভারতে স্ুুপ্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। এই 
ধ্বজা স্কাপিত হইত কাঠি বা বাশের দণ্ডে, শ্বশানস্থলে কাঠের খুটি 
পৌতা এখনও দেখা যায়। বৃহৎ কাঠের খুশটিকেই সম্ভবত অশোক 
্রস্তরাকার দিয়াছিলেন এবং ধ্বজায় অঙ্কিত মূ্তিকে স্তস্শীর্ষে রূপান্তরিত 
করিয়াছিলেন। 

২০, অশোকের মুললিপিনিচয় 

বিভিন্ন শ্রেণীর লিপিগুলির মধ্যে যে স্থানের যে লিপি সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট 
বা কম ভাঙা ৰা এমন প্রাদেশিক প্রাকৃতে রচিত যাহ৷ সংস্কতের অধিক 

নিকট, তাহাই সাধারণত মুখ্য লিপিরূপে গণ্য ও উদ্ধত হয়। এই 
পুস্তকের পরিশিষ্টে স্থানের নাম সহিত মূল প্রাকৃতে সেইরূপ লিপিই দেওয়া 
হইয়াছে। 
যেখানে মূল লিপি এমন অল্প ভাঙা বা অল্প অস্পষ্ট যে অন্ঠত্রের লিপিগুলির 
পাঠ তুলনা করিয়া বা সেই লিপিতেই পূর্বে ব্যবহৃত সেই শব্দের রূপ 
দেখিয়া সহজেই বুঝা যায় সেখানে কি অক্ষর, বা কি আকারাদি চিন্ 
ৰা কি শব্ধ ছিল, সেখানে পগ্ডিতরা! তাহা যেরূপে পুনঃসঙ্নিবেশ (0596০780100) 

করিয়াছেন, তাহাই পরিশিষ্টের মূললিপিতে গৃহীত হইয়াছে । 
যেখানে অস্পষ্টতা বা তাঙা এত অধিক যে মূলের শব্দাদি নিরূপণ করা 
অসম্ভব, সেখানে দ্বিগুণিত ছোট বন্ধনীর (( )) মধ্যে অন্তত হইতে শব্দাদি 
সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 
বিভিন্ন স্থানের পাঠাস্তরে অর্থঘটিত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি অন্থবাদের টিপ্লনীতে 
উল্লিখিত হইয়াছে এবং পরিশিষ্টের মূললিপিতে শব্বঘটিত পাঠাস্তরও কিছু 
যোগ করা হুইয়াছে। 
মূললিপিতে যেখানে যেখানে খোদাইকারের ভুল আছে, সেখানে পপ্ডিতর 
তাহার যেরূপ শোধন (82367986102) করিয়াছেন তাহাই গৃহীত হইয়াছে। 



অশোকের মূললিপিনিচয় ৫৩ 

আদি লিপিগুলিতে এইরূপ ভূল অজ্শ্, তাহার কয়েকটি মাত্র আমরা উল্লেখ 

করিয়াছি । 

অন্তাত্রের লিপির উল্লেখ যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সেই স্থানের 
নামের আছ্ঘক্ষর দ্বারা সেই লিপি স্থচিত হুইয়াছে। যে কথা প্রধান মূল 
লিপিতে নাই, কিন্তু অন্ত স্থানের লিপিতে আছে, তাহা বড় বন্ধনীর মধ্যে [ ] 
দেওয়! হইয়াছে, যেমন অগ্থুবাদগুলিতে কর! হইয়াছে, এবং মাত্র প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রেই স্থানের নামও উল্লিখিত হইয়াছে । 



চৌদ্দটি শিলানুশাসন 

এই লিপিগুলির প্রাপ্ডিস্থান এবং কোথায় লিপিগুলির কোন্ কোন্টি 

পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ এইরূপ : 

উত্তর ভারতে 

কাল্সী _- উত্তর - প্রদেশের দেরাদুন জেলায় । ১১৪ শি"। 

উত্তরপশ্চিমে 

মান্সেহ রা __ উত্তরপশ্চিম সীমান্তের হাজার! জেলায়। ১--১৪ শি”। 

শাহবাজগটী-_ .” এ... পেশোয়ার জেলায়। ১-৮-১৪ শি*। 

পশ্চিম ভারতে 

গিরনার ( এগিরিনগর ) __ কাঠিয়াবাড়ের জুনাগড় (জুনা* -ভূর্ণ- জীণ ) 

রাজ্যে। ১--১৪ শি*। 

এই শিলার অন্ত এক পৃষ্ঠে সুদর্শন - নামক হৃদের ইতিবৃত্ত সন্বন্ধে 

পরবর্তী যুগে উৎকীর্ণ ছুইটি লিপিও আছে -_ ৯মটি লেখান হইয়াছিল 

থ্বী ২ শতকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন কতৃক এবং ২য়টি শ্রী. ৫ শতকে 

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে স্ুরাষ্্ী দেশের শাসনকর্তা চক্্রপালিত কতৃক। 

সেই লিপিদ্বয়ে মৌর্ধ চন্্রগুপ্ের রাজত্বকাল (শ্রী, পৃ ৪ শতক) হইতে 

হন্দেগুপ্তের সময় পর্যস্ত সুদর্শন - হুদের বিবরণ জানা যাঁয়। 

সোপারা ( এব্থর্পারক বা শৃ") __ বোম্বাই প্রদেশের ঠানা জেলায় । 

ইহাতে মাত ৮ শিণ্র কিয়দংশ আছে _-বাকি সব ভাঙিয়! নষ্ট হহয়। 

গিয়াছে । ৮ শি" অবশিষ্টাংশ সমন্বিত শিলাথগ্ুটি এখন বোম্বাই এশিয়াটিক 

সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। 

দক্ষিণ ভারতে 
১১০১৩ 

ধউলী ( এধবলী ?) _- উড়িম্যার পুরী জেলায়, ভুবনেশ্বরের কাছে। 

১--১০ শি") (১১১৩ শি* উৎকীর্ণ হয় নাই )) ১৪ শি" । 



চৌদ্দটি শিলানুশাসন ৫৫ 

জউগড় -- উড়িষ্যার গন্জাম জেলায়। ১--১০ শি; (১১--১৩ শি" 

উৎকীর্ণ হয় নাই )) ১৪ শি*। 

য়ের্রাগুডি __ মান্রাজ প্রদেশের কার্নুল জেলায় । ১-_-১৪ শি*। 

অশোকলিপিগুলির স্থুপরিচিত মুখবন্ধ “দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ। এইরূপ 
বলিয়াছেনঃ বা. তদছুরূপ কোন কথা কয়েকটি শি“তে (২, ৪, ৭, ৮, ১০, 

১২, ১৩) নাই। ইহার কারণ বোধহয় এই যে, ষে লিপিগুলিতে & 
প্রারস্তবাক্য নাই, তাহা৷ তৎপুর্বের যে লিপিটিতে প্রারস্তবাক্য আছে তাহার 

সঙ্গে একই সময়ে রচিত বা একত্র প্রেরিত হইয়াছিল, অর্থাৎ ১- ২ শি" 
একত্র ; ৩- ৪ শি" একত্র ; ৫ শি' একক 3 ৬, ৭, ৮ শি" একজ্র ; ৯- ১০ শি" 

একত্র ; ১১, ১২, ১৩ শি' একত্র; ১৪ শি" একক । 

ধউলী ও জউগড়ে যে ১১, ১২, ১৩ শি* লেখান হয় নাই তাহার কারণ 
সম্ভবত এই ছিল যে, ১৩ শি“তে কলিংগ - বিজয়ের উল্লেখ থাকায় তাহা 

কলিংগবাসীদের নিকট অগ্রীতিকর হইবে মনে কর! হইয়াছিল। কিন্ত 
১৩ শি" একক ছিল না, উহ? ১১-১২ শি্র সহিত একত্রই প্রেরিত 

হইয়াছিল, সুতরাং ১৩ শি" বাদ দিতে গিয়া ১১-১৩ শি তিনটি 

লিপিই উড়িষ্যায় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। 

১- ৪ শি* অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১২শ বর্ষে প্রকাশিত হয়। € শিতে 

১৩শ বর্ষের উল্লেখ আছে, উহ! খুব সম্ভবত সেই বর্ষেই বা তাহার পরের 
বর্ষে প্রকাশিত হয়। € শিশর পরের শিণগুলিতে কোনও বর্ষোল্লেখ না 

থাকায় মনে হয় সেগুলি সবই ৫ শি" যে বর্ষে প্রকাশিত হয়, সেই বর্ষেই 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কা. শিলার উত্তরগাত্রে একটি হস্তীমূর্তি ও তাহার নীচে “গজতমে” কথা 
খোদিত দেখ! যায়। 

ধ. শিলার উপরিভাগে একটি হস্তীমূতি ও ৬ শির নীচে “সেতো/ অর্থাৎ 
শ্বেত ( হস্তী), শব্দ খোদিত দ্রেখা যাঁয়। 

গি. শিলাগাত্রের পার্খে সম্ভবত একটি হস্তীমূ্তি খোদিত ছিল কিন্তু রাস্তা 

নির্মাণের সময়ে ভিনামাহট দ্বারা পাহাড় ফাটাইবার ফলে উহা! ভাঙিয়া 
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গিয়াছে। ১৩ শিশর নীচে “(সর্বস্বেতো হস্তি সর্বলোকন্খাহরো৷ নাম 

অর্থাৎ সং সর্বশ্বেতো হস্তী সর্বলোকম্ুখাহরো নাম” কথা খোদ্দিত আছে । 

এই মূর্তি ও কথাগুলিকে অভিজ্ঞগণ অশোকপর - যুগে উৎকীর্ণ মনে করেন। 
হস্তী বা শ্বেতহস্তী প্রাচীন বৌদ্ধগণের নিকট বুদ্ধের প্রতীক এবং অতিগুত 
চিহ্ন রূপে গৃহীত হইত, ৪৯ পৃ দে. 

১ শিলানুশাসন 

গিরনার 

এই ধর্মলিপি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! করি লেখান হইয়াছে : 
এখানে কোনও জীবকে বধ করিয়া আহুতি দেওয়া যাইবে না ; 

এবং সমাজ[ও] করা যাইবে না । 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দরশশ রাজা সমাজে বহু দোষই দেখেন ? 

কিন্তু এক প্রকার সমাজ আছে ( যাহা) দেবগণের প্রিয় প্রিয়দ্শা 
রাজার সাধু মনে হয়। 

পুর্বে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজার মহানসে প্রতিদিন স্পার্থে বনু 
প্রাণ-শতসহত্র বধ করা হইত ; 

তবে এখন, যখন এই ধর্মলিপি লিখিত হইল, [ তখন ] স্বপার্থে তিনটি 
মাত্র প্রাণ বধ করা হইতেছে -__ ছুইটি মযুর (ও) একটি মগ; 

এবং সে মগটিও [ কিন্তু] সর্বদা নহে। 

পরে এই তিনটি প্রাণও বধ করা হইবে না। ১৮ 
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টিপ্লনী 

ধর্মলিপি-_৩৯ পৃ নীচে দে. 

দেবগণের প্রিয় প্ররিয়দর্শী--১৯ পৃ নীচে দে. প্রিয়দর্শা রাজা-_বাংল। অন্বয়ে 
'রাজা৷ প্রিয়দর্শী+ সর্বত্র এইরূপ বুঝিতে হইবে। 
লেখান, লিখিত প্রভৃতি-_1/লিখ,, প্রাচীন অর্থ আচড়ান; পাথর মাটি 

প্রভৃতির উপর আঁচড় কাটিয়। লেখা হইত বলিয়া এই শব্দ ব্যবহৃত হইত। 
অশোক 7/লিখ..উৎকীর্ণ করা+ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। সং লেখিত 
কারিত হারিত রোপিত প্রভৃতি স্থলে পা. ও প্রা. ছুইবার ণিচ. প্রত্যয় 

করিয়া লেখাপিত কারাপিত হারাপিত রোপাপিত প্রভৃতি হয়। জ. 

'থেপিংগল পর্বতে লেখান হইয়াছে” । খেপিংগল -যাহা! আকাশে পিংগলবর্ণ 
দেখায়। 

এখানে-_ অশোকের রাজ্যে । 

বধ করিয়া_-”আলম্তন ( আ7/লভ.) করিয়া”। দ্বিগুণিত উদ্ধ,তি-চিহ্কের মধ্যে 
প্রদত শব্দ সম্বন্ধে ৩, ১০ পৃ দে. পূর্বে উপসর্গ থাকিলেও ধাতুর পর প্রা. ৎপা- 
সং ত্বা(চ.) প্রত্যয় হইয়াছে। 
আহুতি-_যাগযজ্ঞাদিতে, “প্রহুতি”, প্রা/হ। 
সমাজ-_-বহুলোক একত্র হইয়া! মেলা উৎসব প্রভৃতি : ইহাতে নৃত্যগীত 

বাজিতামাশা, পণুপক্ষীর লড়াই, মাংসাহার মদ্ধপান প্রভৃতি অস্থুঠিত হইত। 
[ও] সমুদায় অশোক লিপিগুলিতে (অ)পি,তু €চু),হি,চ (চা), এব 
( এবং, হেবং ), কিংতি, ( ই )তি প্রভৃতি শব্দ কোথাও আছে, কোথাও নাই। 
বড় বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত শব্দ সম্বন্ধে ৩, ৯০ পৃ দে. 

এক প্রকার-_-গি. একচা ; কা, জ. একতিয়া1- সং *একত্যাঃ। সং ত্যপ, 

প্রত্যয় কতিপয় মাত্র অব্যয় শব্দের পর ব্যবহৃত হয়, কিন্ত অশোক প্রা 

ইহা! বিশেষ্যের পরও ব্যবহৃত হুইয়াছে, যেমন ১১ শি”, গি. ইলোকচস - 
*ইহলোকত্যন্ত । অশোক সমাজ মাত্রকেই ছুষণীয় বলিতেছেন না; যাহাতে 
নান! অনাচার ঘটে সেরূপ সমাঁজকেহ নিন্দা করিতেছেন। 

(যাহা )__-অচ্বাদে ছোট বন্ধনীর মধ্যে প্রদত শব্ব সম্বন্ধে ৩, ১০ পৃ দে. 

মহানস- রন্ধনশালা। 
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হ্ুপ-_রারা, ব্যঞ্জন, তরকারি ) ইং ৪০৪] নয় । 
বহু প্রাণ - শতসহজ-_-বহু শত সহত্্ প্রাণী। অবশ্ত এই মহাসংখ্য। রূপক অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে, আক্ষরিক অর্থে নয়। 
লিখিত হইল-_কা৷. 'লেখান হইল” । 
বধ করা হইতেছে-__শা. আ/লভ. স্থানে হংঞংতি, ৮হন্ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

ময়ূর ও মৃগ__অশোক নিজে কি এই মাংস খুব ভাল বাসিতেন, না রাজ- 
পরিবারস্থ অন্যদের জগ্য ইহা কিছুদিনের জন্ত রাখিয়াছিলেন ? বৌদ্ধশাস্ত্রের 

টাকাকার বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন পা. ময়ূর শব্দে সাধারণ পক্ষীজাতীয় এবং 
মুগ শব্দে সাধারণ চতুষ্পদ জীবও বুঝায়। লিপিপ্রকাশ আরম্ভের পরও যে 
কিছুদিন রাজপ্রাসাদে জীবহত্যা৷ হইত, ইহা অকপটে প্রকাশ করায় অশোকের 
সত্যপ্রিয়তা বুঝ! যায়। তিনি ধর্মপ্রয়াসী ছিলেন, ধর্মধবজী নয়। 

সর্বদা_-ঞ্চব” | 

পরে রাজপ্রাসাদে মাংসভোজন সম্পূর্ণ বন্ধ করায় রাজপরিবারস্থেরা অনেকে 

নিশ্চয় অশোকের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। যজ্ঞে পশুবধ নিষেধ দ্বারা 

অশোক ব্রাঙ্গণ্য ধর্মে প্রবল আঘাত দিয়াছিলেন, ইহাতে এবং “সমাজ নিষেধে 
তিনি নিঃসন্দেহ বহু লোকের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। 

২ শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার বিজিতে সর্বত্র ( এবং ) সেইরূপ 
( তাহার ) প্রত্যন্তগণের দেশে যথা চোলগণ পাণ্যগণ সত্যপুত্রগণ 
কেরলপুত্রগণ, তাত্পর্ণী পর্ষস্ত, অস্তিয়ক [ নামক ] যোন রাজা এবং 
সেই অস্তিয়কের সমীপস্থ [অন্য ] যে রাজারা (আছেন )-_-সব্বত্র 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কর্তৃক ছুই (প্রকার ) চিকিৎসা! করা 

হইয়াছে, মনুষ্যচিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা । 



২ শিলাম্ুশাসন ৫৯ 

এবং মন্ুস্যোপযোগী ও পশুপযোগী যে সকল ওষধি যেখানে যেখানে 
নাই, (সেখানে ) সবত্র (তাহা ) আহরণ করান ও রোপণ করান 
হইয়াছে । 

[ সেইরূপ ] মূলসমূহ ও ফলসমূহ যেখানে যেখানে নাই, (সেখানে ) 
সর্বত্র ( তাহা ) আহরণ করান ও রোপণ করান হইয়াছে। 

এবং পশু-মনুষ্যগণের পরিভোগের জন্য পথসমূহে কূপ খনন করান 
হইয়াছে ও বৃক্ষ রোপণ করান হইয়াছে । 

বিজিত- রাজ্য । 

সেইরূপ প্রত্যনস্তগণের দেশে-_কা, জ, মা, শা. “এবং যে অস্তগণঠ। প্রত্যন্ত, 
অস্তগণ -সীমাস্তদেশবাসীগণ। 
চোল পাণ্ড প্রভৃতি--২৮ পৃ দে. 

তাতপর্ণা-_ ২৮ পু দে. গি. ব্যতীত অন্থাত্রের লিপিগুলিতে তাঁ্পর্ণীর পূর্বে 'আ” 
( পর্যন্ত) নাই। 

অস্তিয়ক-__-৩০ পৃ দে. 

সমীপন্থ-__কা, জ. 'সামস্তগণ** সম + অস্ত, যাহাদের সীমান্ত একই, পরস্পর- 
স্পর্শা। 
[ অন্ত ]_ কা, শা। ১৩ শি*তে অস্তিয়কের প্রতিবেশী, যে চারজন রাজার 

উল্লেখ আছে, এখানেও বোধ হয় অশোক তাঁহাদেরই বুঝিয়াছেন, ৩১ পৃ দে. 
এই রাজাদের নামে অশোক তাঁহাদের শাসিত দেশ বুঝিয়াছেন। 
চিকিৎসা করা হুইয়াছে-_চিকিৎসাঁর (কা, “চিকিৎসকের ) ব্যবস্থা করা 

হইয়াছে । বিদেশে এ বিষয়ক যে সকল ব্যবস্থা অশোক করাইয়াছিলেন, 

তাহার বিপুল ব্যয়তার সম্ভবত তিনি নিজেই বহন করিয়াছিলেন । 
ওষধি-_-ওধধরূপে ব্যবহার্য গাছগাছড়া। মুল ফলাদিও সেই উদ্দেস্তেই। 
রোপণ করান- শা. বুত, বপন করান? । 

পরিভোগ-_বা প্রতিতোগ _ সুবিধ! ) ৫, ৭ স্ত" দে. 

কুপখনন ও বৃক্ষরোপণ-__এ বিষয়ে অশোকের কীতি তিনি ৭ স্ততেও উল্লেখ 



৬০ অশোকলিপি 

করিয়াছেন এবং সেখানে আরও বলিয়াছেন যে, এইবূপ লোকহিতকর কাজ 
তাহার পূর্ববর্তী রাজারাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ৰোধহয় অশোকের 

মত অত ব্যাপকভাবে হয় নাই। শী. বৃক্ষরোপণের কথা নাই ; সে অঞ্চলের 
পথগুলি বোধহয় বৃক্ষবহুল ছিল, অথবা সেখানকার জমি কি বৃক্ষরোপণের 

পক্ষে অষ্ঠপযুক্ত ছিল ? 

৩ শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

দ্বাদশ-বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা এইরূপ আজ্ঞ! দেওয়া হইল : 
আমার বিজিতে সর্বত্র যুক্তগণ রজ্ছুকগণ ও প্রাদেশিকগণ (প্রতি ) 
পাচ পাচ বর্ষে অনুসংযানে বাহির হইবেন ; 

এই উদ্দেশ্টে-_এই ধর্মানুশাস্তির জন্ত, যেমন অন্যান্য কর্মের জন্যও : 

মাতার ও পিতার প্রতি শুঞ্রষা সাধু? 
মিত্রগণকে, পরিচিতগণকে, জ্ঞাতিগণকে ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণকে দান সাধু; 

প্রাণগণের অহত্যা সাধু; 
অল্পব্যয়তা ও অল্পভাগ্তা সাধু। 
পরিষদও যুক্তগণকে (ইহা! ) হেতুতঃ ও ব্যঞ্জনতঃ গণনায় আজ্ঞা 

দিবেন । 

এইরূপ বলিয়াছেন_-শা. এখানে ও ৫, ৬, ৯, ১১ শিশ্র প্রান্তে 

“বলিতেছেন”। হহাতে প্রাচীন পারসীয় শিলাঙ্গুশাসনের প্রভাব থাকিতে 

পারে, ১৬ পৃদে. নি 
বিজিত-_২ শি" ১লা. এবং টি. দে. 



৩ শিলাম্ুশাসন ৬১ 

যুক্তগণ প্রভৃতি রাজকর্মচারী সম্বন্ধে ৩১-৩২ পৃ দে. কেহ বলেন 'আমার... 
(নি)যুক্ত রজ্জুকগণ ও প্রাদেশিকগণ, কারণ গি. ব্যতীত অন্যত্র 'যুতা? 
শব্দের পর “চ* নাই। 
পাঁচ পাঁচ- শা, মা. কথায় ব্যতীত অঙ্কেও, ৫, এই সংখ্য। লেখা হইয়াছে । 
অস্থসংযান-_-রাজকর্মে কর্মচারীগণের অ্রমণ। 

বাহির হইবেন-_গি. নিঃ7/যা। ; কা, ধ, মা, শা. নিঃ7/ক্রম্। 
এই উদ্দেস্তে--”এই অর্থে । শা. “এই কারণে” । 
এই ধর্মান্থশাস্তির*-*অন্তান্ত কর্মের-ধ. "যেমন অন্ঠান্ত কর্মের জন্য, সেইবূপ 
এই ধর্মান্থশাস্তির জন্যওঃ। 
শুশ্রবা _আজ্ঞ। পালন ও সন্মান প্রদর্শন | 

পরিচিত--“সংস্তত” | যাহার সহিত আলাপ-পরিচয় আছে। 

প্রাণ-প্রাণী। ধ._জীর। 

অহত্যা--“অনালম্ত”, আ7/লতভ,১ ৫৭ পৃ “বধ করিয়া” টি. দে. 
অল্পব্যয়তা, অল্পভাণ্ততা- অল্প হইয়াছে ব্যয় যাহার, অল্প হইয়াছে ভাও 
যাহার (বহুবীহছি সমাস) + তা অথবা অল্প যে ব্যয়, অল্প যে ভাগ 

( কর্মধারয় ), তাহার ভাব। তু. 'দৃঢ়তক্তিতা” ও ভাবশুদ্ধিত1”, ৭ শি*। 

ভাবশুদ্ধিতা” বনুত্রীহি বা কর্মধারয় হইতে পারে না, উহ! ৬ষ্ভী তৎপুরুষ + তা, 
অর্থাৎ দুইবার বিশেষ্য-প্রত্যয়। 'অল্পব্যয়তা* প্রভৃতিতেও এই দুইবার 

বিশেষ্যের ভাব থাকিতে পারে । ভাণ্-বস্ত, অস্থাবর সম্পত্তি। 

পরিষদ- মন্ত্রী-পরিষদ,__৩১ পৃ দে. 

(ইহা )__ সম্ভবত ৩, ৪ শি*তে কথিত বিষয়সমূহ ; এই ২টি শি* একত্র 
প্রকাশিত হইয়াছিল, ৫৫ পৃ দে. 
হেতুতঃ ও ব্যঞ্রনতঃ_ হেতু (কারণ, অর্থ, উদ্দেশ্ত ) অস্ুসারে এবং ব্যঞ্জন 

(বাক্য, আক্ষরিক ভাব অথবা! প্রয়োগ ) অস্থসারে, 10 90116 8100 1 

1০669:৪) 17 1590906 01 0159 01996 800. 11) 29908০0৮০01 6109 0968119, 

গণনা-_অর্থ স্পষ্ট নয় । কেহ বলেন বিবেচনা, কেহ _বিষ্যাস, £০ 1০2201868, 

কেহ-ব্যয়নির্ণয় (1)। তু. রা" গনীয়তি স*সং গণ্যতে -* পরিগণিত, গৃহীত 

বা বিবেচিত হুয়। 



৪ শিলানুশাসন 

গিরনার 

অতীত কালে বহু বর্ষশত ( ধরিয়া ) প্রাণহত্যা, ভূতগণের বিহিংসা, 

জ্ঞাতিগণের প্রতি অনুচিত ব্যবহার ও ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণের প্রতি 

অনুচিত ব্যবহার বর্ধিত হইয়াছিল, 
কিন্তু এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মচরণ ছারা ভেরীঘোষ 

ধর্মঘোষ হইল। 

লোককে বিমানদর্শন দ্বারা ও হস্তীদর্শন দ্বারা এবং অগ্রিস্কহ্ধ ও 

অন্যান্য দিব্যবূপাবলী দর্শন করাইয়া যেরূপ পূর্বে বনু বর্ষশত ( ধরিয়া ) 

হয় নাই, সেরূপ এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্মানুশাস্তি 

দ্বারা প্রাণগণের অহত্যা, ভূতগণের অবিহিংসা, জ্ঞাতিগণের প্রতি 
উচিত ব্যবহার, ব্রাহ্গণ-শ্রমণগণের প্রতি উচিত ব্যবহার, মাতা 

পিতার প্রতি শুশ্রাষা ও স্থবিরদের প্রতি শুশ্রীষ। বধিত হইয়াছে । 

এই সকল ও অন্য বহুবিধ ধর্মচরণ বধিত হইয়াছে, 
এবং দ্রেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্মচরণ বর্ধন করিবেন। 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্রগণ ও পৌব্রগণ ও প্রপৌত্রগণ 
সংবর্তকল্প পর্যন্ত এই ধর্মচরণ প্রবর্ধন করিবে, ধর্মে ও শীলে স্থিত 

হইয়। ধম অনুশাসন করিবে। 

ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ম __ ধর্মানুশাসন। 

কিন্ত অশীলের ধর্মচরণ হয় না । 

অতএব এই বিষয়ে(র) বৃদ্ধি ও অহানি সাধু । 
এই উদ্দেশ্টে ইহা লেখান হইল ( যে, তাহারা ) এই বিষুয়র বৃদ্ধিতে 

যুক্ত হউক এবং ( ইহার ) হানি ( যেন তাহার! ) চিন্তা না করে। 
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দ্বাদশ-বর্ধাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কতৃক ইহা! 
[ এখানে ] লেখান হইল । 

অতীত কালে- “অতিক্রান্ত অন্তরে” । 

অস্থুচিত ব্যবহার-__“অসম্প্রতিপত্তি” ; উচিত ব্যবহার *সম্প্রতিপত্তি”। 

সম্+ প্রতি//পদ্, কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের অভিমুখে যে ভাবে চল। হয়। 

ধর্মচরণ-_ ধর্ম (আ)চরণ। 

ভেরীঘোষ ধর্মঘোষ হইল--এখানে তেরী-রণবাগ্চ নয়, উৎসব অস্ুষ্ঠানের 
বাগ্চ। অশোক যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াভিলেন, এ কথা ঠিক নয়, 
৪০ পৃদে. এখানে তাহার কথার অর্থ এই যে, লোকে প্রচলিত ধর্মোৎসবের 
বাগ্চ অপেক্ষা তাহার প্রচারিত ধর্মশিক্ষার প্রতি অধিক আকষ্ট হইয়াছে । 
লোককে বিমানদর্শন***এই বাক্যটির কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, অশোকই 
ব্মানদর্শনাদির প্রবর্তন দ্বারা প্রাণী-অহত্যা্দির বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্ত 
তাহা সঙ্গত মনে হয় না। সম্ভবত তিনি প্রচলিত ধর্ষোৎসবের মার্গ 
অপেক্ষা! তাহার প্রচারিত শিক্ষার অধিক ফলবত্তার কথ বলিতেছেন। 

সে যুগে বোধহয় নানাবিধ স্বর্গীয় দৃশ্তাবলীর চিত্র দেখাইয়া ও শোভাযাত্রা 
করিয়া লোককে ধর্ম বা দেবোপাসনা-প্রবণ করার চেষ্টা হইত। অশোক 
ইহা প্রকৃত ধর্মবৃদ্ধির পক্ষে নিষ্ষল মনে করিয়াছিলেন । বিমান ₹ দ্বেবতাদের 
স্বর্গীয় আবাস। হস্তী-ইন্দ্রাদি দেবতার বাহন? অগ্নি (শা. জ্যোতি )- 
বন্ধ গ্রহনক্ষ্র অগ্নিবিছ্যতাদির তেজোময় রূপ? 

শুশ্রষা_৩ শি* টি. দে. 
স্থবির_ ধ, মা, শা. “বৃদ্ধ” । 

পৌর, প্রপৌত্র__কা, ধ, মা, শা. 'নপ্তা, প্রনপ্তা, (*গ্ুক )১1 
সংবর্তকল্প-_কা, ধ, মা, শা. “কল্প”। কল্লাস্ত বা প্রলয়। 

প্রবধশ করিবে--বিশেষভাবে বধন করিবে । 

শীল- সচ্চরিত্র । 

এই বিষয়ের-_-শীলের। 
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অহানি-_ হানি, ক্ষতি বা ন্যুনতা-সাধন না! করা। 

লেখান হইল-_কা, ধ, মা, শা. “লিখিত হইল? । 
চিন্তা না৷ করে__গি. নো লোচেতব্য। ) কা, ধ, মা. মা মে) অলোচয়ি্ শে)? 

শা. ম লোচেধু। 7/লোচ. বা আ//লোচ.হইতে। 
লেখান হইল- ধ. লিখিত হইল? । 

৫. শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

কল্যাণ ছুক্ষর। 

যে কল্যাণের আদিকর, সে ছুক্ধর করে। 

আমার দ্বারা বহু কল্যাণ করা হইয়াছে । 
আমার পুত্রগণ ও পৌব্রগণ ও তাহাদের পর সংবর্তকল্পু পর্যন্ত 
আমার যে অপত্যগণ [ হইবে ], (তাহাদের মধ্যে) [যাহার] ] 

সেইরূপ অন্ুবর্তন করিবে, তাহার। সুকৃত করিবে । 

কিন্তু ষে ইহার অংশমাত্রও হানি করিবে, সে ছৃক্কৃত করিবে । 

পাপ স্থুকর। 

অতীত কালে ধর্মমহামাত্র নামক ( কোনও মন্ত্রীগণ ) ছিলেন না| । 

ত্রয়োদশ-বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা ধর্মমহামাত্রগণকে (নিয়োগ ) 
করা হইল। 
তাহারা সর্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মাধিষ্ঠানের জন্য, ধর্মবৃদ্ধির জন্য 
এবং ধর্মযুক্তগণের হিতন্ুুখের জন্য ব্যাপূত আছেন । 
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তাহারা যোন-কম্বোজ-গন্ধারগণের, রাষ্রিক-পেতেনিকগণের ও অন্ত 
যে অপরাস্তগণ ( আছে, তাহাদের ) ভৃতিজীবিগণের মধ্যে, ব্রাহ্মণ- 

ইভ্যগণের মধ্যে, অনাথগণের মধ্যে ও বৃদ্ধগণের মধ্যে হিতস্ুখের 
জন্য (এবং ) ধর্মযুক্তগণের বাধাহীনতার জন্য ব্যাপূত আছেন । 
তাহারা বন্ধনবদ্ধগণের প্রতিবিধানের জন্ত, শৃঙ্খল-মোচনের জন্য 
এবং “এই ব্যক্তি প্রতিপালনযোগ্য-সন্তানবান্, বা ৭ এই ব্যক্তি) 
কৃতাভিকার', ব! এই ব্যক্তি) স্থবির (এরূপ বিবেচন৷ করিয়া 
তাহাদের ) (কারা)মুক্তির জন্য ব্যাপূত আছেন। 

তাহারা পাটলিপুত্রে ও বাহিরে সকল নগরগুলিতে আমার যে 
[ সকল ] অবরোধনগুলি আছে তাহাতে, এবং আমার ভ্রাতৃগণের 
ও ভগিনীগণের (অবরোধনগুলিতে )১ এবং আমার অন্ত যে 

জ্কাতিগণ আছে, তাহাদেরও মধ্যে সর্বত্র ব্যাপূত আছেন। 

সেই ধর্মমহামাত্রগণ আমার বিজিতে সর্বত্র ধর্মযুক্তগণের মধ্যে “এই 
ব্যক্তি ধর্মনিশ্রিত', বা .৫ এই ব্যক্তি ) ধর্মাধিষ্ঠান” বা “( এই ব্যক্তি) 
দানসংযুক্ত' ( এরূপ নির্ণয়ে ) ব্যাপূত আছেন । 

এই উদ্দেশে এই ধর্মলিপি লিখিত হইল (যে ইহা) চিরস্থিতিক 
হউক এবং আমার সন্তানগণ ( ইহ! ) সেইরূপে অন্ুবর্তন করুক। 

কল্যাণ ছুফর-_কল্যাণকর্ম সাধন কর কঠিন কার্য। 

আদিকর_যে প্রথম করে, আরম্ভ করে। তাহার পূর্ববর্তী রাজগণও 
কল্যাণকর্ম করিতেন, কিন্ত অশোক বোধহয় বিশেষতাবে ধর্মমহামাত্রগণের 

নিয়োগ সম্বন্ধেই এই কথা বলিতেছেন। ধর্মমহামাত্র-নিয়োগে বোধহয় 
অন্াস্ত প্রধান ব্যক্তিদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না । 
অপত্যগণ- সন্তান-সন্ততি, বংশধরগণ। 

[ হইবে] শুধু শা. অহুস্তি। 
সংবর্তকল্প-_৬৩ পৃ দে. 
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নুক্ৃত-_নুকর্ম, পুণ্য । 
ইহার অংশমাত্রও--ইহাতে দেশও ( শা. একও )%। 

ছুক্কত-_দু্র্ম, পাঁপ। 
পকর-_যাহা করা সহজ। কা, ধ. স্থুপদালয়ে ) মা. সুপদরবে ১ এই শব্দের 

সং প্রতিরূপ কি, বুঝা যায় না। ম্থপদ+ আলয়-যে স্থানে সহজে যাওয়া 

যায়? কেহ মনে করেন সম্ভবত সু+প্রদৃ (ভেদ বা বিদারণ করা), 

যাহা সহজে সমাধা করা যায় । 

ধর্ম-মহামাত্র--৩২ পৃ দে. 

সম্প্রদীয়-_“পাষণ্ড” «€ *পার্যদ «€ পারিষদ ৮ কোনও পরিষদ বা মগ্ুলী-সুক্ত, 

অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্তগণ। প্রাচীন অর্থ উত্তরোত্তর বিরুত হইয়া 
অন্য ব। বিরুদ্ধ দল-তুক্ত, হুষ্ট পাপী াড়াইয়াছে। 
যোন কম্বোজ প্রভৃতি-_-২৭ পৃ দে. 

অপরাস্তগণ-_-অপর € পশ্চিম )+ অস্তাঃ (সীমাস্তবাসীগণ্)। 
ভূতিজীবী-_গি. ভতময়েন্ু ; কা. ভট*) ধ. ভটি*) মা, শা. ভটময়েযু। 
অর্থ স্পষ্ট নয়। কেহ বলেন - ভত, তট ( - ভৃত্য, শৃদ্র )+-ম্ ( ুখোচ্চারণার্থক, 

৪001,07)16) + অয় ( আর্য, প্রভু, স্বামী, বৈশ্ঠ ), কিন্তু ভটি - ভৃত্য সম্ভব 
নয়, এ ভৃতি সম্ভব। ময় - মর্ধ- মানুষ” হইতে পারে, অতএব ভ্ৃতমর্য, 
ভূতি* সম্ভবত - বেতনজীবী লোক, চাকুরে, যাহারা খাটিয়া খায়, ব্রাহ্গণ বা 

ধনী ব্যতীত অগ্ঠান্ত বৈশ্তশৃদ্রাদি ? 
ব্রাহ্মণ - ইত্য _ ত্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয় বা ধনী। কেহ বলেন ভিক্ষাজবী 

ব্রাহ্মণ” | ১৯ 

অনাথ -__ কা, ম. অনথ 3) ধ. অনাথ ) শা. অনঠ। থ স্থানে ভুল করিয়া 

যদি 5 না হইয়া থাকে, তবে অনঠ «৫ অনর্থ »" অর্থহীন, দরিদ্র। 

বদ্ধ __ ধ. মহালক, তু. পা. মহল্লক, বৌদ্ধ সং মহল্প «সং মহা+ আর্য? 
বাধাহীনত। __ গি, শা. অপরিগোধ ; কা, ধ, মা. “অপরিবোধ” । পরিবোধ, 

০৭গোধ - বাধা, বিষ্ব, বন্ধন । 

বন্ধনবন্ধ -_- কারাগারে আবদ্ধ ) কারাদণ্ডে দণ্ডিত। -* 

প্রতিবিধান -_ ভরণপোষণ, তৃ. ৮ শি*। সেকালে বন্দীদের আহারাদির 
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ব্যবস্থা! আত্মীয় - স্বজনকেই করিতে হুইত। কেহ বলেন - অর্থদণ্ড দান 
দ্বারা কারামুক্তি - লাত। 

শৃঙ্খল - মোচন -- “অপরিবোধ,” পরিবোধ - বন্দীর পায়ের বেড়ি । 

প্রতিপালনযোগ্য __ “অন্কুবন্ধ”। 

সম্তানবান __ পপ্রজাবান্”, গি, ধ, মা. *০প্রজা”। 

+কৃতাভিকার _- যে কারাগারে স্থ - আচরণ করিয়াছে? কেহ মনে করেন-্ 

যাহাকে যাদু করা হইয়াছে - ভূতে পাইয়াছে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ? 
স্থবির _- কা, ধ, মা, শা. মহাঁলক, উপরে “বৃদ্ধ* দে. 

(কারা)মুক্তি -_- “মোক্ষ”। 
এই ব্যক্তি কতাতিকার... স্থবির _- গি. “কৃতাভিকারদের মধ্যে ব! স্থবিরদের 

মধ্যে । অগ্ত্রের পাঠ পরিশিষ্ট দে. 

পাটলিপুতে __ কা, ধ, মা, শা. এএখানে+ ২৫ পৃদে, 

ভগিনী -- মা, শা. পম্বসা”। অশোকের ভ্রাতা - ভগিনীগণের উল্লেখ 

সম্পর্কে ২২-২৩ পূ দে. 
জ্ঞাতিগণ আছে, তাহাদেরও মধ্যে __ কেহ বলেন”“*'তাহাদেরও ( অবরোধন- 

সমূহে )। কিন্তু ধ. এই অর্থ হয় না। 
আমার বিজিতে সর্বত্র __ ধ. 'সর্বপৃথিবীতে” | 

ধর্মনিশ্রিত __ বিশেষ ভাবে ধর্ম - (আ.)শ্রিত, অতি ধর্মপরায়ণ। 

লিখিত হুইল _- কা. “লেখান হুইল? । 
সম্তানগণ __- “প্রজা” বংশধরগণ । 

আলতা নজ তা 
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গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দ্শী রাজ! এইরূপ বলিয়াছেন : 

অতীতকালে সকল সময়ে অর্থকর্ম বা প্রতিবেদন৷ ছিল না, 

কিন্তু আমার ছারা এইরূপ ( আজ্ঞ! ) করা হইল : 

সকল সময়ে - আমি আহারে (বসিয়া) থাকি বা অবরোধনে, 

/গর্ভাগারে, ত্রজে বা বিশ্রীতে বা উগ্ভানসমূহে ( থাকি )-- সর্বত্র 
“আমার নিকট লোকের বিষয় প্রতিবেদন কর” (এই কথা বলিয়া ) 

প্রতিবেদকগণ স্থাপিত হইয়াছে। 

সবত্র [ আমি ] লোকের বিষয় (সম্পাদন ) করি। 

এবং দাপককে বা শ্রাবককে যাহা কিছু আমি স্বয়ং মুখে আজ্ঞা 
করি, অথবা যে আত্যয়িক (বিষয়) মহামাত্রগণে আরোপিত 

হয়, সেই বিষয়ে পরিষদে মতভেদ বা নিধ্যপ্তি (উপস্থিত ) 
হইলে সববত্রৎ সকল সময়ে (তাঙ্া) আমার নিকট অবিলম্বে 
প্রতিবেদন করিতে হইবে _- এইরূপ আমার ছারা আজ্ঞা করা 

হইয়াছে । 

উত্থানে ও অর্থ - সন্তভীরণায় আমার সন্তোষ হয় না। 

সর্বলোক - হিতই আমার কর্তব্য মনে হয় ; 

এবং তাহার মূল 'এই -_ উখথান ও অর্থ - সম্তীরণা । 
সর্বলোক - হিত অপেক্ষা শ্রেয়; কর্ম নাই । 

এবং, আমি যাহা কিছু পরাক্রম করি, (তাহা ) এই জন্য (যে) 
আমি যেন ভূতগণের নিকট আৰৃণ্য লাভ করি, তাহাদিগকে এখানে 
সুর্ী করি এবং ( তাহারা যেন ) পরত্র ন্বর্গ আরাধন করে । | 
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এই উদ্দোশ্টে এই ধর্মলিপি লেখান হইল যেন (ইহা ) চির(কাল) 

থাকে, 

এবং আমার পুত্রগণ পৌব্রগণ ও প্রপৌত্রগণ সর্বলোক - হিতের 
জন্য ( তাহা যেন ) সেইরূপে অনুব্রতন করে । 

কিন্তু উত্তম পরাক্রম ব্যতীত ইহা! [ বাস্তবিকই ] ছৃফ্র। 

অর্থকর্ম __ রাজকার্য, সরকারী কাজ। বা অর্থা- প্রত্যর্থাদের মাম্লা - 
মোকদ্দঘম] নিষ্পত্তি? 

প্রতিবেদন! __ সচিব বা সেক্রেটারি পদস্থ কর্মচারী কতৃক রাজার নিকট 

রিপোর্ট দাখিল করা । 

ছিল না -_ করিবার প্রথা! ছিল না, করা হইত ন|। 

আহার _- গি. /ভুজ; কা. ৮অদ্ ; মা, শা. 7/অশ.। 

গরভাগার্-__ শয়নকক্ষ। 

ব্রজ _- অর্থ অনিশ্চিত, কেহ বলেন “গোচারণ ভূমি” _ মফস্বল ? অমরকোষ, 

ক্ষত্রিয়বর্গে ব্রজ - রথের আচ্ছাদিত বা আবৃত ভাগ অর্থাৎ বসিবার স্থান) 

অংশ হইতে সমগ্র বুঝাইয়া - রথ হইতে পারে। 
বিনীত -__ অমরকোষ, ক্ষত্রিয়বর্গে - (সুশিক্ষিত) অশ্বাদি বাহন। কেহ 

বলেন - শিবিক]। 

লোকের বিষয় __ “জনের অর্থ” জনসাধারণের কাজ । 

স্থাপিত হইয়াছে __ শুধু গি. “স্থিত” । 
দাঁপক ও শ্রাবক -_ ৩১-৩২ পুদে. 

আত্যয়িক __ জরুরি কাজ, তু. কৌটিল্য - অর্থশাস্্র __ “আত্যয়িকে কার্যে 
মন্ত্রিণো মন্ত্রি- পরিষদ্ চাহ্ুয় ব্রয়াৎ _- আত্যয়িক কার্য উপস্থিত হইলে 
মন্ত্রীগণকে ও মন্ত্রীপরিষদকে আহ্বান করিয়া! বলিতে হইবে”। 
পরিষদ -- মন্ত্রীপরিষদ বা! মহামাজ্র - প*। - 

মতভেদ __ “বিবাদ” । 
নিধ্যপ্তি __ তু, পা. নিজ ত্তি, বৌদ্ধ সং নিধ্যপ্ডি, নি/ধ্যে, ধ্যান, বিচার, 
বিবেচনা করা। এখানে ইহার অর্থ কেহ বলেন - মীমাংসা, সিদ্ধান্ত, 
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কেহ বলেন - পরিবর্তন - প্রস্তাব, 80970709761 বোধহয় পুনরালোচনার 

অন্য স্থগিত রাখা, &9109107107606 ০0 0096)070920626 10৮ 10606 018- 

0099100, অথব] শুধু আলোচনা; ৫9০89 হওয়া সম্ভব । 

অবিলম্বে __ “অনস্তর”। অশোকের অতিকর্মপ্রিয়ত! কিঞ্চিৎ সংযত করিবার 

উদ্দেশে অথব| তাহার সহিত মতানৈক্য বশত মন্ত্রীপরিষদ বোধহয় 

কখনও কখনও তাহার আজ্ঞাপালন স্থগিত রাখিতেন। দানাদি বিষয়ে 

অশোক সম্ভবত কিছু হঠকারী বা170019156 ছিলেন, সহসা সাধুসন্গ্যাসী 

বা দীনদরিদ্রদিগকে অথবা অন্তবিধ গুভকর্ষে বছ দানের আজ্ঞা দিতেন। 

অশোকের মৌখিক ধর্ম ঘোষণাগ্চলির মাত্র একটি আমরা পাই, কিন্ত 
তিনি যে বহু ঘোষণা করাইতেন তাহা ৭ স্ত' হইতে বুঝা যায় এবং 
সম্ভবত ধর্মঘোষণা বা তাহাতে আধিক্য বিজ্ঞ মন্ত্রীবর্গের মন:পুত 

ছিল না। মহামাত্র - পরিষদে মতভেদাদি উপস্থিত হইলে অশোক 

“অবিলম্বে তাহাকে জানাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু জানিবার পর 

তিনি কি করিতেন তাহা বলেন নাই। সম্ভবত তিনি “অবিলম্ষেই 

পরিষদকে অগ্রাহা বা ০%৪::০1৪ করিয়া নিজ আজ্ঞা কার্ষে পরিণত করাইতেন ! 
ইহাতে কিন্তু ইহাও বুঝা যায় যে মৌর্য শাসনব্যবস্থায় রাজাজ্ঞাও মন্ত্রী - 
পরিষদের বিবেচনাধীন ছিল । 

এইরূপ.."করা হইয়াছে __ কেহ এই বাক্যটিকে পরবর্তাঁ ৰাক্যগুলির প্রারম্ভিক 
মনে করেন। 
উত্থান __ প্রচেষ্টা, উদ্যম, 96:6০. 

অর্থ - সন্তীরণা __ কার্ধ সমাধা! করা, 99808601. ০1 109810958. সম্তীরণা, 

সম্//তীর। 

সন্তোব _- “তোধ”। এই লিপিটির অনেক বাক্যেই অশোকের কর্মাধৈর্য 
প্রকাশ হইয়াছে । গীতা বলিয়াছেন কর্মে অশম রজোগুণাধিক - জাত 

এবং ছুঃখহেতু। 

শ্রেয়; কর্ম -_ “কর্মতর” | 

পরাক্রম __ উদ্ভম, প্রয়াস, 97০:%. 

লা করি __ “যাই”। গি. /গম্$ কা, ধ, মা. ৮যা ) শা. ৮ব্রজ.। 



৭ শিলানুশাসন ৭১ 

এখানে __ ইহলোকে । 
আরাধন _- অশোক প্রায়ই আড/রাধ. 'লাত করাঃ অর্থে প্রয়োগ 

করিয়াছেন, কচিৎ “সস্তোষ বিধান” অর্থও, কিন্তু কুত্রাপি “পৃজা অর্চনা? 

অর্থে নয় । 

লেখান হইল -_ ধ, মা, শা. "লিখিত হইল”। 

চির(কাল) থাকে __ অন্ত সর্বত্র “চিরস্থিতিক হউক? 

উত্তম __ “অগ্র”। 

ব্যতীত -_ “অন্তত্র”। 

৭ শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ। ইচ্ছা করেন (যে) সর্ব সম্প্রদায়গণ 

যেন সবত্র বাস করে ; 

(তিনি চাহেন যে) তাহারা সকলেই (যেন) সংযম ও ভাবশুদ্ধি 

ইচ্ছা! করে। 
কিন্ত লোকে উচ্চাবচ - ছন্দ ও উচ্চাবচ -রাগ (হইয়া থাকে); 

তাহারা (নিজ নিজ আদর্শের) সব (পালন) করিবে অথবা 

অংশমাত্র[ই] ( পালন ) করিবে । 

কিন্ত বিপুল দান সত্বেও যাহার সংযম ভাবশুদ্ধি কৃতজ্ঞতা 
বা দৃঢ়ভক্তি নাই, ( সে ) অবশ্যই নীচ। 

ইচ্ছা করেন _- অশৌক 'ইচ্ছা+ - শব্ধ প্রায় বাংল! “চেষ্টা” অর্থে ব্যবহার 

করিয়াছেন । 

সম্প্রদায় _ *পাষণড”, ৬৬ পৃ দে. সম্ভবত অশোকের ধর্মনীতির ফলে প্রচলিত 
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ধর্মনীতি - পরায়ণগণের কাহারও মনে আশঙ্কার স্থষ্টি হইয়াছিল, তাই 

তিনি তাহাদের আশ্বীসদানের জন্য এই কথা বলিয়াছেন। 

(তিনি চাহেন যে)-__- এই কথাগুলি পূরণ না করার ফলে কেহ অশোকের 
এই বাক্যটির স্কুল অর্থ করিয়াছেন € কারণ ) তাহার! সকলেই সংযম ও 

ভাবশুদ্ধি ইচ্ছা করে”। 
উচ্চাবচ __ উচ্চ + অবচ ( নীচ ), বড় ও ছোট, অর্থাৎ বিবিধ প্রকারের । 

ছন্দ -_ অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য । 
রাগ -- মনোভাব । 

অংশমাত্র _ “একদেশ” । 

ভাবগুদ্ধি বা""'দৃঢ়তক্তি __ গি. “তাবশুদ্ধিতা বা:**দৃঢ়তক্তিতা» তু, “অল্পব্যয়তা; 
৬১ পৃ। 

ততক্তি __ নিষ্ঠা, 10১815. অশোকের উক্তির অর্থ বোধহয় এই যে, তিনি 

দানাদি করিতেছেন বলিয়াই যেন সম্প্রদায়বিশেষ - ভুক্তগণ নিজেকে খুব 
বড় মনে না করে; যাহার আধ্যাত্বিক গুণাবলীর সাধন! উচ্চ, প্রকৃতপক্ষে 

তাহাকেই তিনি বড় মনে করেন, নতুবা নয়। 

৮ শিলানুশাসন 

গিরনার 

অতীত কালে রাজার৷ বিহারযাত্রায় নির্গত হইতেন ; 

ইহাতে মুগয়া ও ঈদৃশ আমোদপ্রমোদ হইত । 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দশ - বর্ধাভিষিক্ত হইলে সম্বোধিতে 
গিয়াছিলেন। 

তাহাতে ইহা ধর্মযাত্রা (হইল )। 
ইহাতে এই হয় : 
ব্রাহ্মণ - শ্রমণগণকে দর্শন ও দান; 
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স্থবিরগণকে দর্শন ও হিরণ্য - প্রতিবিধান, জানপদ জনগণকে 

দর্শন এবং তাহাদের উপযোগী ধ্মানুশাস্তি ও ধর্ম - পরিপুচ্ছা। 
এই অধিকতর রতি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার অন্য ভাগ 
হয়। 

রাজার! -_ কা, মা, শা. “দেবগণের প্রিয়রা”, ১৯ পু দে. 

নির্গত হইতেন __ গি. এয়ান্থ  য়ান্থ ? যেমন কিছু পরেই আছে “অযায়ঃ। 
কেহ বলেন-ন্তয়ান্থ নি ( সনিঃ)+অয়ান্ু। অন্য সর্বত্র নিঃ7/ক্রমূ 
নিষ্পন্ন শব্ধ আছে। 
মুগয়া __ গি, কা, ধ, মা. “মৃগব্যা”। 

আমোদপ্রমোদ -- “অভিরাম”, গি. “অভিরমক”। 

গিয়াছিলেন __ গি. অযায়, 7/যা, কেহ বলেন /ই; অন্ত সর্বত্র নিঃ ৮ক্রম্। 
এস্থানের কয়েকটি বাক্যের পাঠাস্তর ১৮ গু দে. 

সন্বোধি -_- ২৭ পূ দে. 

তাহাতে -- “তাহার দ্বারা”. তাহার ফলে। 

স্থবির _- অন্ত সর্বত্র “বুদ্ধ” । 

//হিরণ্য - প্রতিবিধান _ স্বর্ণ অর্থ) দান দ্বারা ভরণপোষণের ব্যবস্থা, 
তু. ৬৬ পৃ শেষ লা. 

জানপদ জনগণকে. গ্রামাঞ্চল - বাসীগণকে। কেহ বলেন 'গ্রামবাসীগণকে 
ও নগরবাসীগণকে | 
তাহাদের উপযোগী -__ তদোপয়। -পগা। ? তু. মন্থসোপগ, পসোপগ, ২ শি*। 

কেহ এই শব্দটিকে পর বাক্যে সংযোগ করিয়া অর্থ করেন “তদমুযায়ী' 

তাহার দ্বারা, তাহার ফলে। অশোক ধর্মযাত্রায় যেখানে যাইতেন, 

সেখানে অবশ্ঠই বৃহৎ জনসতা আহৃত হইত। 

পরিপৃচ্ছা __ প্রশ্নোত্তর । রাজা স্বয়ং বাহির হইয়া লোককে ধর্মশিক্ষা 

দিতেছেন, ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন ও করাইতেছেন -- ইহা লোকের 

নিকট খুবই অভিনব ঘটনা মনে হুইয়াছিল, সন্দেহ নাই। অনেকে বোধহয় 
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এই ম্ুযোগে মহা ধর্মজিজ্ঞান্থ সাজিয়৷ অশোকের মনোমত প্রশ্ন ও উত্তরদ্বারা 
তাহাকে তুষ্ট করিয়া অর্থাদি অনেক দুুবিধা করিয়া লইত ! 
অধিকতর রতি -- অন্ত রাজাদের বিহারযাঞ্রা অপেক্ষা ধর্মযাত্রায় তাহার 

অধিকতর আনন্দ । রতি -_- ধ. “অভিরাম”। 

অন্ত _- অপর একটি, অপর এক প্রকারের । 
ভাগ -_ রাজার প্রাপ্য রাজন্ব। অন্ত রাজার! প্রজ্াবর্গের নিকট হইতে 

ধনধান্যাদি রাজস্ব প্রাপ্তিতে যে আনন, লাত. করেন, অশোক ধর্মযাত্রায় 

অপেক্ষা সুখকর রাজস্ব লাভ করেন। ইহাতে বুঝা যায় অশোক মনে 
করিতেন রাজস্বসংগ্রহ যেমন রাজার কর্তব্য, প্রজাকে ধর্মশিক্ষাদানও, তাহার 

সেইবূপই কর্তব্য -₹ যে কথা তিনি অন্তর বহস্থলে অন্ত তাবেও ৰলিয়াছেন। 

কেহ “অন্ত ভাগ* প্রভৃতি কথার অর্থ বুঝিয়াছেন যে, অশোকের রাজত্বের 

দ্বিতীয় ভাগ (তিনি ধর্মজীবন আরম্ত করিবার পরের অংশ) তাহার 

নিকট (তাহার জীবনের প্রথম অংশ অপেক্ষা) অধিকতর ম্থখকর, কিন্ত 
এ ব্যাখ্যা অর্থতঃ অসঙ্গত না হইলেও শব্্তঃ অযৌক্তিক। 

৯ শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

(এরূপ) লোক আছে (যাহার ) আবাধে বা আবাহ - বিবাহে বা 

পুব্রলাভে ব৷ প্রবাসে (যাত্রার সময়ে ) উচ্চাবচ মঙ্গল করে ; 
এই সব এবং [ ঈদৃশ ] অন্ত (কর্মে)ও লোকে উচ্চাবচ মঙ্গল”করে। 

ইহাতে মহিলারা বন্ছ, বহুবিধ, ক্ষুদ্র ও নিরর্৫ধ মঙ্গল করে। 
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মঙ্গল অবশ্যই কর্তব্য ; 
কিন্তু এতাদৃশ মঙ্গল অল্পফলই। 

ইহাই মহাফল মঙ্গল __ ধর্মমঙ্গল। তাহা এই : 
দাস - ভূত্যগণের প্রতি সম্যক ব্যবহার ; 

গুরুজনের প্রতি অপচিতি সাধু; 
প্রাণগণের প্রতি সংযম সাধু; 
ব্রাহ্মণ - শ্রমণগণকে দান সাধু: 
এইগুলি এবং এতাদৃশ অগ্ঠ ( কর্মেরই ) নাম ধর্মমজল । 
অতএব পিতাকর্তৃক ব৷ পুত্রকর্তৃক ব৷ ভ্রাতাকর্তৃক বা স্বামীকর্তৃক 

[বা মিত্র-পরিচিত কর্তৃক, এমন কি প্রতিবেশী পর্যস্ত কর্তৃকও ] 
( এইরূপ ) বলা উচিত : 

হা সাধু; সেই বিষয়ের নির্বৃত্তি হওয়া পর্যন্ত এই মুঙ্গল কর্তব্য? । 
এবং (এরূপ)ও উক্ত হইয়াছে __ “দান সাধু? ; 
কিন্তু এতাদৃশ দান বা অনুগ্রহ নাই, যেরূপ ধর্মদান বা ধ্মানুগ্রহ | 
অতএব মিত্রকর্তৃক বা সুহ্ৃতকরৃকি বা জ্ঞাতিকর্তৃক বা সহায়কতৃকি 

সেই সেই প্রকরণে (এইরূপ ) উপদেশ দেওয়া উচিত : 
'ইহা৷ কৃত্য, ইহা সাধু; ইহার দ্বারা স্বর্গ আরাধন শক্য' । 
এবং ইহা অপেক্ষা কর্তব্যতর কি _ যেমন স্বর্গ - আরাধন ? 

আবাধ -- পীড়া, বিদ্বাদি। 
আবাহ __ পুত্রপরিণয়। বিবাহ __ কন্টাপরিণয়। 

পুত্রলাত __ কা, ধ, মা. “প্রজা - উপাদায়”) শা. “প্রজা -উপদান (বা 

উৎপাদন ?)৮। 

উচ্চাবচ __-৭২ পৃ দে. অস্ত্র বহু, বহুক'। 

মঙ্গল -- মাঙ্গলিক কর্ম। 
মহিলা __ ভ্ত্রীজাতি। ধ. 'স্্ী') শা স্তিয়ক ) কা, মা. অবকজনিক (1য়) 
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“সং অর্ভকজনিকা _ সন্তানজননী, কেহ স্ভুল করিয়া মনে করিয়াছেন 

“অন্বক - জনিকা” . ধাত্রী ও মাতা । 

ক্ষুদ্র __ শী. পুতিক - সং পৃতিক, ৮পুয়. - পচা, তু. পৃতিকুম্মাণড - অসার 

বস্ত। | 
নিরর্থ __ অর্থহীন । অগ্ভ সর্বত্র “নিরর্৫থক”। 

ত্বত্য __ ভৃতক”। 
ব্যবহার -- প্প্রতিপত্তি”, ৬৩ পৃ দে. 

অপচিতি -_- বিনয়, সম্মান প্রদর্শন । এই লা. ও পরের ছুই লা. “সাধু” 
শব্দটি গি. ব্যতীত অন্ত কোথাও নাই এবং শব্দটি এই তিন স্থানেই অবান্তর 
ও নিরর৫থক। কেহ মনে করেন বোধহয় থোদাইকার ৩ শির স্থৃতিতে 
এই শব্দটি ভূল করিয়! এখানে যোগ করিয়াছে । 
সংযম __ সংযত ব! মুছু ব্যবহার । 
[ বা মিত্র“***** ] - কা, মা, শা। পরিচিতব্যক্তি -__ “সংস্তত”, ৬১ পৃদে। 

প্রতিবেশী -_ প্প্রতিবেশ্ত”। 

নিবৃত্তি__কা, মা, শা. - নিষ্পাদন, সিদ্ধি। গি. “নিষ্ঠানা”; ধ. 

“নিষ্পত্তি” 

দান সাধু-_- বোধহয় এই উক্তি অশোক কোন বৌদ্ধ শান্ত হইতে উদ্ধত 
করিয়াছেন। ইহা সংযুক্তনিকায়ের সাধুন্ত্তে আছে। 'জীবের প্রতি 
সংযম সাধু, এবং “এমন দান নাই, যেমন ধর্মদান+ এই উক্তিদ্বয়ও সেই 
স্থত্তটিতে আছে। 

অনুগ্রহ __ উপকার । 
সুহাৎ -- “নুহৃদয়” | 

সহায় __ সঙ্গী। 

প্রকরণে -- বিষয়ে, সম্পর্কে, কার্ষে, উপলক্ষে, প্রসঙ্গে । 

উপদেশ দেওয়া _- গি. অব1/বদ ; ধ. বি+অব7/বদ্। 

আরাধন --৭১ পৃঙ্গে, 

শক্য _ সকিয়ে, কেহ ইহা! ভুল করিয়া “স্বকীয় (স্বর্গ )” _ 'নিজের অগ্য 
ন্ব্গলাত' মনে করিয়াছেন। 
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ইহা অপেক্ষা**'যেমন স্বর্গ - আরাধন -- স্বর্গলাত অপেক্ষা কর্তব্যতর আর 

কিআছে? 

ত্বর্গ - আরাধন -_- গি. ম্বগারধি; জ. ম্বগস আলধী। আরধি, “লধী 
«৩ আরাদ্ধি (আ/রাধ ), কেহ মনে করেন - আলন্ধি। 

এবং এরূপও উক্ত হুইয়াছে.*****যেমন স্বর্গ - আরাধন ? -- এই লা. গুলির 
পরিবর্তে কা, মা,.শা. এইরূপ আছে : 

€ সেই বিষয়) নিবৃত্ত হইবার পরও ইহা! করিব+। অপর যে সকল মঙ্গল, 
তাহা সাংশয়িক _- হয়ত (তাহা) সেই বিষয়ের নিবৃত্তি করিবে, কিন্ব। 

হয়ত (করিবে) না, এবং তাহ! শুধু ইহলৌকিক। কিন্ত এই ধর্মমজগল 
অকালিক _- যদি তাহা! এখানে সেই বিষয়ের নিবৃত্তি না(ও) করে, পরত্র 

(তাহা) অনস্ত পুণ্য অর্থ প্রসব করে ; যদি ( তাহা) এখানে সেই বিষয়ে র 
নিবণত্তি করে, তবে উভয়েরই লাভ হয় -_- সেই ধর্মমজল দ্বারা এখানে 

সেই অর্থ এবং পরজ্র অনস্ত পুণ্য প্রসাবিত হয় । 
সাংশয়িক __ তাহার ফল সংশয়ময় বা অনিশ্চিত। 

অকালিক -_ (ইহ)কালে সীমাবদ্ধ নয়। 
এখানে __ ইহলোকে। 
লাভ -__- কা, শা. লধে, লধং ; মা. অরধে । ৮লভ.বা /রাধ,, বা আ/রাধ 

বা আ//লত , কি উদ্দিষ্ট হইয়াছিল বলা যায় না। 

এ জনি 
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বর্তমানে ও ভবিষ্যতে লোকে আমার ধর্মশুঙ্রাধার শুশষা করুক এবং 

ধর্মবৃন্তের অনুবিধান করুক -- [ (এই অভিপ্রায়) যে যশ বা 

কীত্ি (তিনি) ইচ্ছা করেন ], তাহা ব্যতীত ( অন্যরূপ ) যশ বা 

কীতিকে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা মহার্থাবহ মনে করেন না । 
কেবলমাত্র এইজন্যই দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশ বা কীতি 

ইচ্ছা করেন। 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! যাহা কিছু পরাক্রম করেন তাহা সবই 
পারত্রিকের জন্য, -_ যাহাতে সকলে যেন অল্প-পরিতঅ্বব হয় । 

ইহাই পরিজ্রব __যাহ। অপুণ্য । 

সব পরিত্যাগ করিয়া উত্তম পরাক্রম ব্যতীত ক্ষুদ্র ব্যক্তি কর্তৃক বা 

উচ্চ ( ব্যক্তি ) কতৃক ইহা ছক্ষর। 

ইহা আবার উচ্চ ( ব্যক্তি ) কর্তৃক ছফষরাতর] । 

বর্তমান -_- “তদাত্ব”। 

ভবিষ্যৎ _- “আয়তি”) গি. “দীর্ঘা”। তু. 'তদাত্বে চ আয়ত্যাং চ”-_- 
কৌটিল্য - অর্থশান্ত্র। 
আমার ধর্মশুক্রধার শুশ্রধা করুক -_- আমার দৃষ্টাস্তে বা শিক্ষায় এবং আমার 
ধর্মাগ্রহ দেখিয়! ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত হউক । 
|(ধর্ম)বৃত্ত __ গি, মা, শা. বুত ১ উক্ত - উক্তি, শিক্ষা, অথবা “এ বৃত্ব। 

কিন্তু কা. “বত” আছে. তাহা! উক্ত হইতে পারে না, এ বৃত্ত হইতে 
পারে। বু, বৃত্তি আচরণ । নি 

[ এই অভিপ্রায়ে ):**ইচ্ছা করেন ] -_ কা, ধ, মা, শা. 
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মহার্থাবহ __ মহা +অর্থ+ আবহ-মহামূল্যবান। অশোক বোধহয় শুনিয়া - 
ছিলেন যে অনেকে বলিতেছে তিনি তাহার ক্রিয়াবলী নামযশের জন্য 
করিতেছেন। 

কেবলমাত্র এইজন্তই -_ বর্তমানে ব৷ ভবিষ্যতে লোকে তাহার ধর্মশিক্ষার প্রতি 
ও তাহার উপদিষ্ট ধর্মাচরণ পালন করুক, শুধু এই উদ্দেস্ত - 

লক যশ বা কীতি মাত্র। 
পরাক্রম --৭০ পু দে. 

পরিঅব -_ পরিা/ক্ম (প্রবাহিত হওয়। ), “পাপ” অর্থে। জৈনধর্মেও 

'আশম্্রব' প্রায় এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

ব্যক্তি __- গি. জন ; কা, মা, শ|. “বর্গপ। 
উচ্চ _- সাধারণত প্রা. উসট -€ উচ্ছিত ( উৎ/শ্রি) মনে করা হয়, 

কিন্ত কা. একবার 'উষুট” আছে, ইহা! -€ উচ্ছিত সম্ভব নয়, -€ উৎস্থত 

(উৎ//ন্য )। 

১১ শিলানুশাসন 

গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

এতাদৃশ দান নাই যাদৃশ ধর্মদান বা ধর্ম-সংস্তব বা ধর্ম-সংৰিভাগ বা 
বা ধর্ম-সম্বন্ধ। 

তাহাতে এই হয় : 
দাস-ভূৃত্যগণের প্রতি সম্যক ব্যবহার ; 

মাতার ও পিতার প্রতি শুঞ্জষ। সাধু; 

মিত্র-পরিচিত-জ্ঞাতিগণকে ( এবং ) ব্রাহ্মণ-শ্রমণগণকে দান সাধু; 

প্রাণগণের অহত্য! সাধু । 
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পিতাকত্ক বা পুত্রকতৃঁকক ব৷ ভ্রাতাকর্তৃক বা ম্বামীকর্তৃক বা মিত্র- 
পরিচিত-জ্ঞাতিকরৃক বা প্রতিবেশী পর্যস্ত কতৃকি ইহা বল উচিত : 

ইহা সাধু$ ইহা৷ কর্তব্য" 
এইরূপ করিলে সেই ধর্মদান বার ইহলোকের[ও] আরাধন হয় এবং 
পরত্র অনন্ত পুণ্য হয়। 

এতাদুশ -_ কা, মা, শা. “ঈদৃশ”। 
সংস্তব __ পরিচয়, তু. সংস্তত -পরিচিত -ব্যক্তি। অথবা সম্ (সম্যক )+ 

স্তব ( প্রশংসা )? 

সংবিভাগ __ বিতরণ । 

তাহাতে এই হয় _- কা, মা, শা. “হয়” নাই। তাহা এইগুলি, তাহার 
অর্থ এই। 

দাস - ভূৃত্যগণের প্রতি'*'তু, ৩ শি*। এখানকারও শুশ্রষা, দান ও অহত্যা 
শব্বত্রয়ের পর “সাধু* গি. ব্যতীত অন্যত্র নাই। তু. ৯ শি", এবং ৭৬ পৃ 
“অপচিতি+ শব্দের টি. দে. 

ইহলোকের -__- গি. ইলোকচস €€ *ইহলোকত্যন্ত ? ৫৭ পু 'এক প্রকার, 
কথার টি. দে. কা. “্রহলৌকফিক” ১ মা, শা. “ইহলোক”। 
আরাধন _- গি. আরধো ) কা, আলধে ; মা, শা. অরধে £: ৭৭ পৃ 

স্বর্গ - আরাধন” শব্দের এবং 'লাভ+ শব্দের টি. দে. | 
পুণ্য হয় __ কা, মা, শা. পুণ্য প্রসাবিত হয়” ; তু. ৭৭ পৃ। ৮ 
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গিরনার 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ। প্রত্রজিত ও গৃহস্থ সর্ব-সম্প্রদায়গণকে 
পূজা করেন; (তিনি ) তাহাদিগকে দান দ্বারা ও বিবিধ পুজা দ্বারা 
পূজা করেন । 

কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেইরূপ মনে করেন না, যেমন 
' তিনি ইহাকে মনে করেন যে ) সর্ব-সম্প্রদায়গণের যেন সারবৃদ্ধি হয় । 
সারবৃদ্ধি বুবিধ ( প্রকারের হয় )। 

তাহার মূল এই __ বাক্-গুপ্তি, অর্থাৎ অপ্রকরণে যেন আত্ম- 
সম্প্রদায়পুজা বা পরসম্প্রদায়-গর্থা না হয়, অথবা সেই সেই প্রকরণে 

( তাহা ) যেন লঘু হয়। 
সেই সেই প্রকরণ দ্বারা বরং পরসম্প্রদায়গণকে পৃজাই করা৷ উচিত। 
এইরূপ করিলে (লোকে ) আত্মসম্প্রদায়কেও [ অধিক ] বর্ধন করে, 

পরসম্প্রদায়েরও উপকার করে । 

তদ্-অন্থা করিলে (লোকে ) আত্মসম্প্রদায়েরও ক্ষতি করে, পর- 
সম্প্রদায়েরও অপকার করে । 

যে কেহই আত্মসন্প্রদায়কে প্ঞ্জা করে বা পরসম্প্রদায়কে গর্হা করে, 

(তাহ! ) সবই আত্মসম্প্রদায়-ভক্তি বশতঃ, অর্থাৎ (এইরূপ চিন্তা 

করিয়া! যে ) 'আত্মসম্প্রদায়ের দীপন কর! ( আমাদের ) উচিত, ; 
কিন্ত সেরূপ করায় সে আত্মসম্প্রদায়কে অধিকতর উপহনন করে । 
অতএব সমবায়ই সাধু) অর্থাৎ (লোকে ) যেন পরস্পরের ধর্ম শ্রবণ 
করে ও শুশ্রাষা করে। 

এইরূপই দেবগণের প্রিয়ের ইচ্ছা যে সর্ব-সম্প্রদায়গণ যেন বুশ্র্ত হয়, 

ও কল্যাণাগম হয় । 

যাহারা! তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন, তাহাদিগকে (এইরূপ ) বলিতে 

১১ 
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হইবে -- “দেবগণের প্রিয় দান বা পুজাকে সেইরূপ মনে করেন না, 
যেমন (ইহাকে মনে করেন যে) সর্ব-সম্প্রদায়গণের যেন সারবৃদ্ধি 

হয়।, 

এই উদ্দেশ্টে বনু ধর্মমহামাত্রগণ, আ্্রী-অধ্যক্ষ-মহামাত্রগণ, ব্রজভূমিক- 
গণ এবং অন্ত (কম চারী)নিচয় ব্যাপূত আছেন। 

এবং ইহার ফল এই যে, ( ইহাতে ) আত্মসম্প্রদায়-বৃদ্ধিও হয়, ধর্মেরও 

দীপন। ( হয় )। 

সর্ব - সম্প্রদায়গণকে পৃজা করেন) (তিনি ).'*পুজ1 করেন __ ইহা! শুধু গি. 
আছে। কা, মা, শা. “সর্ব -সন্প্রদায়গণকে দানদ্বার ও বিবিধ পুজাদ্বার! 

পূজা! করেন | সম্প্রদায় __ পাষণ্ড”, ৬৬ পৃ দে. 

প্রত্রজিত ও গৃহস্থ সর্ব - সম্প্রদায়গণকে -- গি. একটি অতিরিক্ত "* থাকায় 

কেহ অর্থ করিয়াছেন “সর্ব-সম্প্রদাযগণকে, প্রব্রজিতগণকে ও গৃহস্থগণকে?। 

ইহ! ঠিক নয়। প্রব্রজিত __ প্রব্রজ্যা ব। সন্ন্যাস -গ্রাহী বৌদ্ধ জৈন 
আজীবিকাদি সাধু - সম্প্রদায়। 

পুজা __ এই লিপিটিতে 7/পৃজ.- নিষ্পশ্ন সব শব্দের অর্থ সম্মান - প্রদর্শন, 
সম্বধ না। 

“সারবৃদ্ধি -_ মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উৎকর্ষ -সাধন। 

বাক - গুপ্তি __ বাক্ - সংযম । 

গর্হা __ গর্থণ, দোষ প্রদর্শন, নিনা।। 

অপ্রকরণ, প্রকরণ ৭৬ পূ দে। “সেই সেই প্রকরণে” __ যেখানে প্রশংসা 
ব! নিন্দা! একান্তই আবশ্তক হয়। 

সেই সেই প্রকরণঘ্বারা __ কা, মা, শা. 'সেই সেই আকারঘ্ারা” » সেই 
সেই আকারে ( ** প্রকারে, তু. ৭ স্ত* ) ** যথোপধযুক্ততাবে। গি. বোধহয় 
'প্রকারেণ' বা 'আকারেণ' ছিল _-পৃর্বে কয়েকবার প্রকরুণে, অপ্রকরণম্ছি 
লেখার ফলে খোদাইকার সম্ভবত ভুল করিয়া! এখানেও 'প্রকরণেন” লিখিয়াছে। 
ভক্তি ৭২ পৃদ্দে. | 
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/গীপন __ %দীপ, - উজ্দবল হওয়া, গৌরববৃদ্ধি হওয়। । 
দীপন কর! ( আমাদের ) উচিত -_ মা, শা. "দীপন করি ( -* করিব )১। 
উপহনন -_ উপঘাত, আঘাত । | 

সমবায় __ সম্+অবা/ই - কোন বিষয় সম্পর্কে একত্র গমন, মিলন। 
পা. ও সং 'পুনখিলন অর্থেও এই শব্দের ব্যবহার আছে। কেহ মনে 
করেন অশোক ' বোধহয় বিতিম্্ন ধর্মমতাবলম্বীগণ যাহাতে পরস্পরের ধর্ম - 

বিশ্বাসে শ্রদ্ধানু হয়, এই অভিপ্রায়ে কোনও মহাসভার আয়োজন করিয়া - 
ছিলেন। কিন্তু শা. বোধহয় -€€ শমবাদ - “সংযত - বাক্য” অর্থ গৃহীত 

হইয়াছিল, কারণ সেখানে ইহার স্থানে “সংযম” শব্দ আছে। ১০ শিখ 
অশোক “সংযম, শমচর্য! ও মার্দব একত্র বলিয়াছেন । 

বহুশ্রত __ বিদ্বান, পণ্ডিত, জ্ঞানী । 

কল্যাণাগম __ কল্যাণ + আগম (যাহা! চলিয়। আসিতেছ, প্রথ, রীতি ), 

বন্ত্রীহি, ০1 7016 689161008. কেহ মনে করেন 'আগম* - শাস্ত্র। 
যাহার তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন -- যাহারা বিতির সম্প্রদায়ের প্রতি 

অন্ুরক্ত। 

স্ত্রী - অধ্যক্ষ - মহামাত্রগণ প্রভৃতি __ ৩২ পৃ দে। নারীগণ সাধারণত ধর্মপ্রবণ 

হয় ও দানসেবার্দি করে বলিয়! বোধহয় অশোক সাম্প্রদায়িক মিলন সম্পর্কে 

তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন । সম্প্রদায় - নিষ্ঠাও 
পুরুষ অপেক্ষা নারীগণের সাধারণত অধিক হয় দেখা যায়। সাম্প্রদায়িক 

দলাদলিতে দলপতিগণ স্ব ম্ব সম্প্রদায়ের নারীতক্তগণকে হাতে রাখাও 

বোধহয় খুব প্রয়োজন মনে করিতেন, নতুবা ভিক্ষা! দানাদি প্রাপ্তির 

ব্যাঘাত হয়। বৌদ্ধ সংঘে দলভেদ - কলহের বিবরণে দেখ! যায় ভিক্ষা 
তিক্ষুণীদিগকে স্ব স্ব দলে টানিবার প্রবল চেষ্ট। করিতেন। 

বরজভূমিকগণ -_ সাধু - সন্ব্যাসীরা মাঠঘাট প্রতৃতি বাহির স্থানে বাস 
করিতেন এবং সেখানে মিলিত হুইয়! দলাদলি করিতেন বলিয়৷ বোধহয় 
এই কর্মচারীগণকে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছিল । 
নিচয় -_- নিকায়, নি//চি। 

বৃদ্ধি __ যশোবধন। 
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কাল্সী 

অষ্ট-বর্ধাভিষিক্ত দেখগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজ! কতৃক কলিঙ্গগণ 

বিজিত হইয়াছিল । 

যাহার! সেখান হইতে অপবাহিত হইয়াছিল, ( তাহার ) দ্বি-অর্ধ সংখ্যক 
প্রাণ - শতসহত্ম ; শতসহত্র - সংখ্যক সেখানে হত হইয়াছিল, [ এবং ] 

ঠিক ততই মরিয়াছিল। 

তাহার পর কলিঙ্গদেশ সগ্চ লব্ধ হইলে দেবগণের প্রিয়ের তীব্র ধর্মবাত 

ধর্মকামতা ও ধর্মান্ুশাস্তি ( হইল)। 
কলিঙ্গগণকে বিজয় করিয়া দেবগণের প্রিয়ের অনুশয় হইল। 
অবিজিত ( দেশ ) বিজয় করায় সেখানে লোকের যে বধ বা মরণ বা 

অপবাহন ( হয়), তাহা দেবগণের প্রিয়ের অত্যন্ত বেদনীয় মনে হয় ও 
গুরু মনে হয়। ৰ 

তাহা অপেক্ষা আবার দেবগণের প্রিয়ের ইহা গুরুতর মনে হয় -- 
সেখানে যে ব্রাঙ্গণগণ, শ্রমপগণ বা অন্য সন্প্রদায়গণ (অর্থাৎ) 

গৃহস্থগণ বাস করেন-যীহাদের মধ্যে এইগুলি বিহিত, (যথা ) 

অগ্রভূতি-শুশ্রাধা, মাতৃপিতৃ-শুশ্রাধা, গুরু-শুশীধা (এবং) মিত্র- 

পরিচিত-সহায়-জ্ঞাতিগণের প্রতি ও দাসভৃত্যগণের প্রতি সম্যক 

ব্যবহার ও দৃঢ়ভক্তি-_তাহাতে তাহাদের উপঘাত বা বধ বা অভিরক্ত- 
গণের বিনিক্রমণ হয় ; 

এবং, যে সুবিহিতগণের স্নেহ অবিপ্রহীন, তাহাদের মিত্র - পরিচিত - 

সহায় - জ্ঞাতিগণ ব্যসন প্রাপ্ত হয়, (এবং) তাহাতে তাহাও 

তাহাদের ( পক্ষে ) উপঘাত হয়। ঃ 
ইহা সর্বসন্ুষ্যগণের প্রতিভাগ এবং ইহা দেবগণের প্রিয়ের গুরু মনে হয়। 
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যোনদেশে ব্যতীত এমন জনপদ নাই যেখানে ব্রাহ্মণগণ ও শ্রমণগণ __ 
এই (সম্প্রদায়) নিচয় নাই রর | 

এবং কোনও জনপদে ( এমন স্থান) নাই যেখানে মনুষ্যগণের কোনও 
এক সম্প্রদায়ের প্রতি প্রসাদ নাই। 

অতএব, কলিঙ্গদেশ লব্ধ হইলে তখন যত লোক হত, মৃত ও 
অপবাহিত হইয়াছিল, তাহার শতভাগ ব৷ সহত্রভাগ এখন দেবগণের 
প্রিয়ের গুরু মনে হয়। 

কেহ অপকার করিলেও দেবগণের প্রিয় মনে করেন যাহাকে ক্ষমা 

কর৷ শক্য, ( তাহাকে ) ক্ষমা কর! উচিত। 

দেবগণের প্রিয়ের বিজিতে যে অটবীয়গণ আছে, তাহাদিগকেও 

(তিনি ) অনুনয় করেন ও বিবেচনা করিতে অনুরোধ করেন; 

এবং অনুতাপ সত্বেও দ্েবগণের প্রিয়ের প্রভাব তাহাদিগকে বলা 

হয়, যাহাতে তাহারা লজ্জা! বোধ করে ও হত না হয়। 

দেবগণের প্রিয় সর্বভূতের প্রতি অক্ষতি সংযম সমচর্যা ও মার্দৰ 
ইচ্ছা করেন। 

এই বিজয়ই দেবগণের প্রিয়ের মুখ্য মনে হয়-_ যাহা ধর্মবিজয় ; 

এবং, এখানে ও সকল অন্তদেশগুলিতে ও ছয় যোজনশত ( দুর ) পর্যস্ত 
যেখানে অস্তিয়োগ নামক যোনরাজা এবং সেই অস্তিয়োগের পশ্চিমে 

( যে) চারজন রাজা-_তুলময় নামক, অন্তেকিন নামক, মকা নামক, 

অলিক্যযুদর নামক _- ( এবং ) সেইরূপ দক্ষিণে চোল-পাগ্যগণ, তাঅ- 
পর্ণীগণ পর্যস্ত -- তাহা দেবগণের প্রিয়ের লব্ধ হইয়াছে । 

সেইরূপ এখানে রাঁজবিষয়ে এবং যোন-কম্বোজ দেশে, নাভক-নাভ- 
ক্তি দেশে, ভোজ-পিতিনিক দেশে, অন্ধ,-পালদ দেশে __ সর্বত্র 

( লোকে ) দেবগণের প্রিয়ের ধর্মান্ুশাস্তি অনুবর্তন করে। 

এমন কি যেখানে দেবগণের প্রিয়ের দূতগণ যায় না, তাহারাও 



৮৬ অশোকলিপি 

দেবগণের প্রিয়ের ধর্মবৃত্ত, বিধান ও ধমর্ণনুশাস্তি শ্রবণ করিয়া ধম 

অন্থুবিধান করে ও অন্গুবিধান করিবে । 

ইহাতে সর্বত্র যে বিজয় লব্ধ হয়, তাহা গ্রীতিরস। 
সেই গ্রীতি লব্ধ হয় ধর্মবিজয়ে। 

কিন্তু সেই শ্রীতি লঘুই ; 
পারত্রিককেই দেবগণের প্রিয় মহাফল মনে করেন। 

এই উদ্দেশ্টে এই ধর্মলিপি লিখিত হইল যে আমার ( যে) পুত্রগণ 

(ও) পৌত্রগণ আছে, (তাহারা ) যেন নব বিজয়কে বিজেতব্য মনে 

নাকরে। 

সশস্ত্র যে বিজয়, তাহাতেও যেন ক্ষান্তি ও লঘুদ্রণ্তা ( তাহাদের ) 
রুচে ; - 
এবং তাহাকেই যেন ( তাহার! ) বিজয় মনে করে, যাহা ধর্ম বিজয় । 

তাহা এঁহলৌকিক ও পারলৌকিক। 
তাহাই যেন ( তাহাদের ) সর্ব নিরতি হয় -__ ( যাহ ) উদ্ভমরতি। 

তাহা এ্রহলৌকিকও পারলৌকিকও। 

এই লিপিটির সম্পর্কে ৩২ পৃদে. ইহার শেষাংশ হইতে বুঝ! যায় অশোক ইহা 
তাহার পুত্রপৌত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন-_ বোধহয় ইছার 
কারণ ছিল পিতার রাজনীতি রাজপুত্রগণের মনঃপৃত না হওয়া, অথবা কোথাও 
যুদ্ধের প্রয়োজন হওয়ায় কিন্বা সেরূপ প্রয়োজন বিনাই রাজ্জকুমারগণের 
বুবুৎস! উদ্রেক হওয়া । 
কলিংগ- ২৮ পূ দে. 

,অপবাহিত- বন্দীরূপে অন্তর নীত। 
ধ্ি-অধ-সংখ্যক প্রাণশত-সহম্র-_ দেড় লক্ষ সংখ্যক লোক। সংখ্যক. “মাত্র” । 

ঘি-অধ- দেড়,। শতসহম- লক্ষ । ৯ 

ঠিক ততই-_বহুতাবতক”। যেমন “বহুমধ্যতাগে” -* ঠিক মধ্যস্থলে । বহু. 



১৩ শিলান্ুশীসন ৮৭ 

ঠিক ; নতৃব। বনু অনেক” হইলে অর্থ দাড়ায় “সেই সংখ্যার (১ লক্ষই হউক 

বা! দেড় লক্ষই হউক ) বহুগুগ+, ইহা! অত্যধিক মনে হয়। 
মরিয়াছিল-_ সৈম্তরূপে যুদ্ধ করা ব্যতীত অন্য কারণে মার গিয়াছিল। 

সগ্ভ--“অধুনা” | 

ধর্মবাত-__ধর্মভাব। বাত-বায়ু, ভাব? স্থু বা কুউভয় অর্থেই। বাংলায় 

শুধু কু-অর্থে ই বাতিক, বাতিকগ্রস্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। 

ধর্মকামতা-_ধর্মাকাংক্ষা | 
ধর্মাস্থশান্তি-কেহ মনে করেন ধর্মশিক্ষা (দিবার ইচ্ছা) কিন্ত ধর্মশিক্ষা 

(লাভ, গ্রহণ ) অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়, কারণ অশোক এখানে অপরের 

হয়, নিজেরই সম্বন্ধে বলিতেছেন । 

অন্কশয়__অচ্থুশোচনা, যেমন শা. আছে। 

বিহিত-_-আচরিত, প্রতিপালিত হয়। 
অগ্রভূতি-_ধাহারা সামনে, আগে, উপরে আছেন সম্মানার্থগণ। মা, শী. 

কিন্তু "ভুটি আছে, ইহা -ভূৃতি অপেক্ষা -ভৃতি অধিক সম্ভব। তাহা হইতে 

কেহ অর্থ বুঝিয়াছেন “উচ্চতর বেতনভূক্* (?) 

ভক্তি ৭২ পৃ দে. 

তাহাতে __- দেশ বিজয়ে । 

উপঘাত __ তু. 'উপহনন”, ৮৩ পৃ। শা অপগ্রথ, সম্ভবত এঅপ/গ্রন্থ, তু. 

সং গ্রথিত. আহত। 

অভিরত্ত- দ্েহভাজন, গ্রীতিপাত্র । 

বিনিক্ষমণ __ অন্তর গমন, বিচ্ছেদ, নির্বাসন । 

ল্ুবিহিত-__সদ্াচার-পরায়ণ। অথবা যাহারা যুদ্ধের লোকক্ষয়াদি সত্বেও তাল 

অবস্থায় আছে, ৪1] 0:051090 1০৮ ? 

স্নেহ অবিপ্রহীন __ স্নেহতাজন ও আত্মীয়বর্গের প্রতি যাহাদের মমতা অক্ষুণ্ন । 

তাহাতে তাহাও তাহাদের ( পক্ষে )-_ যুদ্ধের সময়ে হত্যা, অপবাহন, ক্ষতি 

প্রভৃতির ফলে তাহাও (জ্ঞাতিবর্গের ব্যসনপ্রান্তিও ) তাহাদের ( অক্ষু- 

স্েহশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে )। 
প্রতিভাগ __- যাহা সকলেরই প্রাপ্য ? অথবা দগ্ডত্বরূপে দেয়? 
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প্রসাদ _- আসক্তি, অস্থুরাগ, শ্রদ্ধা । ৮৩ পৃ “তাহাতে তাহাতে প্রসন্ন” কথার 

টি. দে. 
অটবীয় __ গি. অটবিয়ো ; মা, শা. অটবি। অরণ্যবাসী অধসভ্য জাতি! 
বিবেচন। করিতে অনুরোধ করেন-_স্বকৃত কর্মের ফলাফল বিশেষদূপে তাবিয়! 

দেখিতে বলেন; শা. অন্থনিঝপেতি ) মা. "ঝপয়তি । “অন্+নি ৮/্যে, 

ণিচ.$ ৬৯ পৃ 'নিধ্যপ্তি' টি. দে. 
অন্তাপ...প্রভাব __ যদিও তিনি কলিংগ যুদ্ধের ফলে অস্থৃতপ্ত হইয়াছেন 
তথাপি তাহার এমন প্রভাব (ব1 প্রভব- শক্তি, তেজ ) আছে যে তিনি 

ইচ্ছা করিলে বিরুদ্ধাচারীদিগকে দমন করিতে পারেন । কিন্তু প্রভব বা "তাব 

_ “উৎপত্তি-কারণ? অর্থও হইতে পারে-_অর্থাৎ “তাহার অন্গুতাপ এবং সেই 

অন্তাপের কারণ” ? 
লঙজ্জ। বোধ করে -_ “অবঞ্জপ করে” । অবা/ত্রপ. (লজ্জিত হওয়া )। 

হত না হয় __ ইহাতে বুঝা যায় যে প্রয়োজন হইলে মৃত্যুদণ্ড পধস্ত বলপ্রয়োগ 
অশোক সম্পূর্ণ বিসর্জন করেন নাই। 
যম -__- ৭৬ পূর্দে, 

শমচর্যা __ তু. পা. সমচরিয়া-শাস্ত তাব। কেহ মনে করেন “সমচর্যা”- 

সকলের প্রতি সমব্যবহার। 

মার্দৰ __ মুদৃতা। শা. রতসিয়ে "সং রাভন্তে ; রাতন্ত (-রভস, বেগ, 

তীব্রতা, চণ্ডতা ) শব্দের ৭মী ১বচন, 10 68৪6 ০1 101609, 

এখানে -_ তাহার রাজ্যে। 

অস্তদেশে __ প্রত্যন্ত ( সীমান্ত ) দেশে। 

অন্তিয়োগ প্রভৃতি-_-৩০ পৃ দে. 

পশ্চিমে _ পিরে”। 

দক্ষিণে __ “নীচে” বৈদিক ঠিক? | 

চোল পাণ্য প্রভৃতি _২৮ পদে 

তাহা -_- ধর্মবিজয়। 

রাজবিষয় __ রাজ্যসীমা । পপ 
ধর্মবৃত্ত __ কা, মা. "্বুত ; শা. *বুট। ৭৮ পৃ দে. এই বাক্যটিতে হয়ত অতি 
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থাকিলেও ইচাঁতে বুঝা! যায় অশোকের প্রভাব ও খ্যাতি বিদেশে কতদুর 
বিস্তৃত হইয়াছিল । 
সর্বত্র যে বিজয়..-গ্রীতিরস -_ শা. 'সর্বত যে বিজয় লব্ধ হয়, সেই সর্বত্র বিজয় 

গ্রীতিরস'। শ্রীতিরস-_যাহাতে মনে গ্রীতির ভাব জন্মে 

সেই প্রীতি লব্ধ হয় _- গি, শা. লধা, লধ ) কা. গধা ; যদ্দি ল স্থানে খোদাই- 
কারের ভুলে গ না হইয়া থাকে তবে সম্ভবত গধা -গৃদ্ধ -গৃৰ, 7/গৃত-.। 
কা. প্রীতি” শব্দটি খোদাইকারের ভূলে দুইবার লেখা হইয়াছে। 
সশস্ত্র __ গি. সরসকে ; কা. ষয়কষি ; শা. স্পকস্পি ) মা. সয়-*.( ভাঙা )। 

কেহ “সরসক'-সরসক ব! স্বরসক বুঝিয়া অর্থ করেন “বিজয় (তাহাদের 

নিকট ) সরস (-আকাংক্ষণীয় মনে ) হইলেও? | কিন্তু অন্ত পাঠগুলি হইতে 
মনে হয় 'শর' বা 'সায়ক' নিষ্পন্ধ কোন শব্ধ ব্যবহৃত হুইয়াছিল। সম্ভবত 
সরসক -শর-শক্য,” এবং ষয়ক -সায়ক। শর বা সায়ক -তীর, তরবারি, 

খড়গ, অস্ত । 

ক্ষান্তি -_ ক্ষমাশীলতা। 
রুচে __ কা, লোচেতু $ শা. রোচেতু। তু.৬৪ পৃ “চিন্তা না করে' কথার টি. 
নিরতি __- বিশেষ রতি । শা. সম্ভবত "অতিরতি' ছিল। 

উদ্ধমরতি -_ মা, শা. প্ধর্মরতি”। অতএব উদ্যম স্ধর্ম। 

১৪ শিলানুশাসন 

গিরনার 

এই ধমলিপি দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কতৃক লেখান 

হইয়াছে : 

(এগুলি) সংক্ষিপ্তভাবেও আছে, মধ্যমভাবেও আছে, বিস্তৃতভাবেও 

আছে। 

সব সবত্র ঘটিত হয় নাই। 
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( আমার ) বিজিত বিশাল; বন্থ লিখিত হষয়াছে এবং [ সর্বদা ] 
আরও লেখাইবও। 

কোন কোন কথা সেই সেই বিষয়ের মধুরতাবশতঃ পুনঃপুনঃ বলা 
হইয়াছে, াহাতে লোকে ( তাহা ) সেইরূপে সম্পাদন করে । 

তাহাতে কিছু যদি অসমাপ্তভাবে লিখিত হইয়া! থাকে--( তাহা 

হইয়াছে ) স্থান বিবেচন। করিয়া, কারণ চিন্তা করিয়া, বা লিপিকর! - 
পরাধ - বশতঃ। 

সম্ভবত ভ্রমণে বাহির হইয়া বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ লিপিগুলি দেখিয়া 
অশোক এই লিপিটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

সংক্ষিগুভাবেও ****** ইহা তিনি সমুদায় লিপিগুলি সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
অর্থাৎ কোনও লিপি সংক্ষেপে, কোনও লিপি মাঝামাঝি (না সংক্ষিপ্ত, 

না দীর্ঘ) আকারে এবং কোনও লিপি বিস্তৃত আকারে লেখা হুইয়াছে। 
সব সর্ব -_ সব কথা সব লিপিতে । অথব! সব লিপি সব স্থানে ? 

ঘটিত __ পা. » "যুক্ত, সংযুক্ত” কিন্তু সং - 'কৃত। এখানে 'লেখা বা 
লেখান' অর্থও হইতে পারে। 

বিশাল __ গি, কা, শা. “মহালক”, ৬৬ পৃ বৃদ্ধ? টি. দে. ধ. মহংতে। 
[ সর্বদা ] -_ কা. নিক্যং ; মা. নি-"*( ভাঙা )। - নিত্যং? শন্বটির অর্থ 
সংশয়ময় এবং ব্যবহারও অন্ত কোথাও নাই। 

কোন কোন কথা -_ গি. এতকং | কা, মা, শা. “এখানে”। 

মধুরতা _- অন্ত সর্বত্র “মাধুধ্য” | রসবতা, 10691986. 

বলা হইয়াছে -- গি, ধ. বুত। কা, মা, শা. লপিতে, লপিতং ;7/লপ২, বল! । 

সম্পাদন করে __ প্প্রতিপাদন করে”, প্রতি7/পদ্ূ.। 
তাহাতে __ অন্ত সর্বত্র “এখানে” বা “ইহাতে” । 
কিছু __ গি. “একদা! ) অন্যত্র “কিঞিৎ”। 

স্থান __ গি, শা. “দেশ” ) কা. “দিশা” | রী 

বিবেচনা করিয়! _: গি. সছায়; কা. বংখেয়ে ; মা, শা. সংখয়ে | এই 

শব্বগুলি সবই সম্/খ্যা হইতে নিশ্পন্ন। 
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চিন্তা করিয়৷ __ গি. অলোচেৎপা ঃ কা, অলোচয়িতু ; ধ. লোচয়িতু ) শী. 
অলোচেতি। আ?/লোচ.) কিন্ত কেহ আ/রুচ. মনে করিয়া অর্থ করেন 
(অপরের ) রুচে (তাল লাগে) নাই বলিয়া”। ইহা ঠিক নয়। ৬৪ পৃ. 
চিন্তা না করে টি. দে. 
লিপিকর --৩২ পৃদে. 

অপরাধ __ দো, ক্রটি, ভুল । ১১ পৃ দে. 



ছইটি পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন 

এই লিপিঘ্বয় ১১-১৩ শির পরিবর্তে উড়িষ্যার ধউলী ও জউগড়ে 

(৫৪, ৫৫ পৃ. দে.) লেখান হইয়াছিল। 
যেটিকে এখন ২য় বলা হয়, বস্ততপক্ষে সেইটিই কিন্তু প্রথমে লেখ 

হইয়াছিল) প্রথম আবিফারের সময়ে ইহা না বুঝিয়। লিপিঘ্বয়ের যে 
পৌর্বাপর্য অস্গমান করা হইয়াছিল, এখনও তাহাই চলিয়া আসিতেছে। 
এখানেও সেই ক্রমই অম্ুস্থত হইল । 
লিপিদ্ব় অশোক উচ্চতম রাজপুরুষদের উদ্দেশ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

রাজকর্মচারীগণের অবিচার-অত্যাচার সম্পর্কে অনেক অতিযোগ নিশ্চয় 

তাহার কর্ণগোচর হওয়াই ১ পৃথ* প্রকাশের কারণ। যে ধীরতা কৌশল 
ও. মহত্বের সঙ্গে তিনি অপরাধী কর্মচারীগণের কর্তব্যচ্যুতি প্রদর্শন 
করিয়াছেন ও তাহাদ্দিগকে কর্তব্যপালনে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে 

তাহার শাসন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কলিংগযুদ্ধ অবসানের পর অশোক কোনও দেশ স্বরাজ্যতুক্ত করেন নাই ) 
এরূপ দেশের অধিবাসীগণকে নির্ভয় করিবার জন্ত বোধহয় তিনি ২ পৃথ" 

প্রকাশ করেন । 

এই লিপিদ্বয় সম্ভবত অশোকের রাজ্যাভিষেকের ১৩শ বা ১৪শ বর্ষে 
প্রকাশিত হয়। 



১ পৃথক কলিংগ শিলানুশ।সন 
ধউলী 

দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোসলীতে মহামাত্র নগর-ব্যবহারকগণকে 
[ এইরূপ ] বলিতে হইবে : 

যাহা কিছু আমি (ভাল) মনে করি, তাহা [কি] কর্ম দ্বারা সম্পাদন 

করিতে পারি, (কি) দ্বারে সাধন করিতে পারি, এইরূপ ইচ্ছা 

করি। 

এই বিষয়ে এই দ্বারই আমার মুখ্য মনে হয় __ তোমার্দিগকে 

অনুশান্তি (দান)। 

তোমরা বনু প্রাণশতসহত্সের মধ্যে 'মন্ুষ্গণের যেন প্রণয় লাভ 

করি' ( এইরূপ মনে করিয়া কর্মে ) নিযুক্ত আছ। 

-অর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান । 

যেমন ( নিজের ) সন্তান অশ্বন্ধে আমি ইচ্ছা করি যে (তাহার ) 

[ আমার দ্বারা ] এহলৌকিক-পারলৌকিক সর্ব হিতন্ুখে যুক্ত হউক, 

সেইরূপ [ সর্ব ] মনুষ্য সন্বন্ধেও আমি ইচ্ছা! করি । 

কিন্তু এই বিষয় যত(দূর) যায়, [ তাহা তোমরা ] প্রাপ্ত হও লা। 

কেহ একজন [ হয়ত ] ইহা প্রাপ্ত হয় __ ( কিন্তু) সেও অংশমাত্র, 

সব নহে। 

নীতিতে সুবিহিত হইলেও তোমর! অবশ্যই ইহা মনে রাখ : 

কেহ একজন (এরূপ)ও আছে যে [ (চলিয়া) যায়, কেহ একজন 

( আবার এরূপও আছে যে )] বন্ধন ব! পরির্রেশ প্রাপ্ত হয়। 

তাহাতে সেখানে অকন্মাৎ বন্ধনাস্তিক হয় এবং অন্ত বহু দুরস্থ 

লোক হৃঃখ পায়। 

সেখানে তোমাদের ইচ্ছ৷ কর! উচিত যে « আমরা ) যেন মধ্যভাবে 

(কম ) সম্পাদন করি'। 
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কিন্ত এই (কারণ)গুলি বশতঃ (লোকে ) সম্যক (কর্ম) সম্পাদন 

করে ন1 -_ ঈর্বাবশতঃ, ক্রোধবশতঃ, নৈষুর্ধ্যবশত ত্বরাবশতঃ, 
অনাবৃত্তিশতঃ আলম্যবশতঃ ও ক্লাস্তিবশতঃ | 

( কিন্ত তোমাদের ) [ এইরূপ ] ইচ্ছা কর! উচিত যে “এই (কারণ)গুলি 

যেন আমার ন৷ হয়; । 

এই সবেরই মূল [ এই ] _- অক্রোধ ও অত্বর। 
নীতি এই: যাহারা [যাহাতে ] ক্লাস্ত হয়, তাহারা উঠিতে****** 
সঞ্চলিত হইতে.."***না-"****সঞ্চলিত হওয়া উচিত, লাগিয়৷ থাকা 

উচিত, গমন করা উচিত -_ [ ইহাই নীতি ]। 

তোমাদের (মধ্যে) যে এইবপ মনে কর, তাহার ( অপরকে এই 

কথা ) বলা উচিত 'আনৃণ্য চিন্তা কর; দেবগণের প্রিয়ের অন্ুশাস্তি 

এইরূপ এইরূপ, | 
তাহার সম্যক সম্পাদন মহাফল, অ-সম্পাদন মহাপায়। 

ইহা অযথা সম্পাদন করিলে ন! হয় স্বর্গের আরাধন, না ( হয়) 

রাজারাধন। 

এই কর্মের ফল দ্বিগুণ -- (ইহার ) অতিরিক্ত আমার (নিকট 

আর ) কোথায়? 

ইহা সম্যক সম্পাদন করিলে (তোমরা ) স্বর্গও আরাধন করিবে, 

আমারও নিকট আনৃণ্য লাভ করিবে। 

এই লিপি তিষ্যনক্ষত্রে শ্রবণ করিতে হইবে । তিষ্ত্ের অন্তরেও ক্ষণে 
ক্ষণে একাকীও ( ইহ! ) শ্রবণ কর! যাইবে । 

এইরূপ করিলে তোমর! ( ইহা ) সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে। 

এই উদ্দেশ্টে এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে নগর-ব্যবহারক- 

গণ যেন শাশ্বত সময় [ ইহাতে ] যুক্ত হন [যাহাতে ] লোকের 

অকন্মাৎ বন্ধন বা অকন্মাৎ পরিবেশ না হয়। 
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এই উদ্দেশ্তে আমি (প্রতি) পাঁচ পীচ বর্ষে মহামাত্রগণকে 
[ অন্ুসংযানে ] নিক্রমণ করাইব, ধাহারা অকর্কশ অচণ্ড (ও) 
মৃহ্প্রকতি হইবেন (এবং) এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া..সেইরূপ 
করিবেন, যেরাপ আমার অন্ুশাস্তি । 
উজ্জয়িনী হইতেও কুমার এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ লোকই নিক্রমণ 
করাইবেন এবং তিন বধ অতিক্রম করিবেন না। 

সেইরূপ তক্ষশিল হইতেও । 
যখন '** সেই মহামাত্রগণ অনুসংযানে নিক্রমণ করিবেন, তখন নিজেদের 
(অন্য ) কমের হানি না করিয়া ইহাও মনে রাখিবেন ( এবং) 
তাহা সেইরূপে করিবেন _- যেমন রাজার অনুশাস্তি। 

দেবগণের প্রিয়ের বচনে তোসলীতে.*. জ. “দেবগণের প্রিয় এইরূপ 

বলিয়াছেন: সমাপাতে'*”। বচনে _- আজ্ঞা! -বচনে। তোসলী ও 

সমাপা __২৫-২৬ পূ দে. তোসলীতে, সমাপায় - তোসলীস্থ, সমাপাস্থ। 

মহামাত। নগরব্যবহারকগণকে -- সম্ভবত -. নগরব্যবহারক - মহামাত্রগণকে ) 

'মহামাত্রগণকে 0ও নগরব্যবহারকগণকে' নয়, কারণ এই লিপির শেরদিকে 

ধ. শুধু নগরব্যবহারকগণের কথা বলা হইয়াছে, মহ্থামাত্রের উল্লেখ 
নাই। ৩২ পৃদে. 
(ভাল) মনে করি -_ “দেখি”। 

বারে -_- পথে, উপায়ে । তু. বাংল৷ করণকারকে প্রযুক্ত “দ্বারা: । 

সাধন করিতে পারি -_ “আরম্ভ করিতে পারি”। আ1/রত, 

প্রণয় লাভ করি __ প্রীতিতাজন হুই। 
নিযুক্ত _ আয়ত “€ আয়ত্ত, আ1/যৎ ; কতৃত্বে অধিষ্ঠিত । 

সেইরধপ সর্বমন্থুত্য সম্বন্ধেও আমি ইচ্ছা করি __ জ. সর্বমন্থয্য সম্বন্ধে আমার 

সেইরূপই ইচ্ছা+। 
কিন্তু এই বিষয় যতদুর-..প্রাপ্ত হও না-_'তোমরা ইহাতে পৌছ না, 

যতদুর এই বিষয়" আমার উদ্দেস্তের পূর্ণতাসাধনে যত দুর যাওয়া প্রয়োজন, 
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তোমরা তত দুর যাও না: আমার আদর্শ তোমরা সম্পূর্ণ পালন কর না। 
যত (দুর ) যায় -_- “যাবদ্গামুক” । 
কেহ একজন __ ধ. “একপুরুষ” ; জ. “একমন্কুয্য”। নগরব্যবহারক প্রভৃতি 

কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ কেহ? 
নীতিতে -- ধ. নিতিয়ং। এই শব্বটি মাত্র এই লিপিটিতেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে __ পরে একবার ধ, জ. নিতিয়ং, একবার জ. নীতিয়ং। শব্দটির 
অর্থ স্পষ্ট নয়। কেহ বলেন-নিতি+ইয়ং, নীতি এই। কেহ বলেন 
এ নীত্যাম্, নীতিতে । সম্ভবত নীতি-শাসন - নীতি, 171701967509 

৪96900 । 

স্ববিহিতি হইলেও _- “যদিও তোমরা নীতিপালন - পরায়ণ” 1 কিন্তু 

যদি নিতিয়ং-«এই নীতি+ হয়, তবে অর্থ হইবে “এই নীতি স্ুবিহিত, 
911 89681)1191)9, চ৪]] (0110518, হইলেও'। কেহ অন্বয় করেন “তোমরা 

স্থবিহিত হইলেও অবশ্তই ইহা! মনে রাখ __ নীতি এই..%। 
মনে রাখ _- “দেখ” ।-মনে রাখিও। 

কেহ একজন -__ জ. “বহুলোক”। 

চলিয়া যায় -_-জ. এতি। অর্থ অস্প্ট। অথবা বন্ধনমুক্তু, 76188890 ? 

অথবা গ্রেপ্তার কর! হয় না, 006 50169690” ? 

বন্ধন __ 8986 অথবা! 10007190010676 1 তু. বিদ্ধনবন্ধ, ৬৬ পৃ। 

পরিক্লেশ -_ নির্যাতন, 6০:৮০:9 ? 

তাহাতে সেখানে _- তাহার ফলে (ৰা তাহার পর) সেই বিষয়ে (ততঃ 
তেন, অথবা তত্র তেন ?)। 

অকন্মাৎ _ অকারণে । বিন! বিচারে, ৰা উৎকোচের ফলে ! 

বঙ্ধনান্তিক _- অর্থ অন্পষ্ট। কেহ বলেন” বন্ধনমুক্তি, কেহ বলেন ৪97667208 

01 1100171801)12)61), যে আদেশের ফলে বন্ধশ হয়। 

অন্ঠ বহু দুরস্থ লোক"** _- কেহ বলেন-্যাহ1রা মুক্তি পায় না, কেহ 

বলেন-বাহাদের প্রতি বন্ধন - আন্ত! হয়, তাহাদের আত্মীয় - স্বজন । 

ধ. অংনে চ বহু জনে দবিয়ে ছুীয়তি ) জ. অন্টে চ বগৃগে বন্কৈ বেদয়তি 
( সবেদন। পায় )। মবিয়ে্দবীয়স্ ('দূর'+ ঈয়স্ প্রত্যয় )। কেহ মনে 
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করেন ইহা! “ছুঃখ পায়" ক্রিয়ার বিশেষণ অর্থাৎ 'আরও ছুঃখ পায়”) কেহ 

মনে করেন ইহা “জনে শব্দের বিশেষণ অর্থাৎ “দুরতর+ - ব্যক্তি, - 
আত্মীয় - স্বজন। 

মধ্যতাবে __ নিরপেক্ষভাবে, 15008508115, 

ক্রোধ __ আদ্মলোপ, শব্দটির ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত। 
অনাবৃত্তি -_ কেহ. বলেন- 'অনভ্যাস', কেহ বলেন “(কর্মে ) অপ্রবৃত্তি”। 
নীতি এই." _- এই লা. গুলি উভয় স্থানের লিপিতেই ভাঙিয়া গিয়াছে। 
'উঠিতে, ধ. উৎ7/গম্, জ. উৎ/স্থা ? 'সঞ্চলিত' ) 'লাগিয়া থাকা” ৮/বৃৎ) 
গমন করা” 7/ই প্রভৃতি শব্দের অর্থও অস্পষ্ট । 

চিন্তা কর--ধ* “দেখ”। জ. নিঝপেতৰিয়ে, নি/ধ্যে, ণিচ,, 

€ অপরকে ) বুঝান, বিবেচনা! করান উচিত" : এই শব্দের প্রক্োগবশত 

কেহ জ. আনংনে _ আবৃণ্য' না বুঝিয়া “অন্যমন্যম্” অর্থাৎ 'পরম্পরকে' 

বুঝিয়াছেন। 

মহাপায় __ মহা+ অপায় (ক্ষতি, বিনাশ )। জ. হা সম্যক সম্পাদন 
করিলে মহাফল হয়, অসম্যকৃ-সম্পাদন মহাপায় হয়”। 

অযথ সম্পাদন -_ বি+প্রতি7/পদ্। 

স্বর্গের আরাধন.*'রাজারাধন __ জ. 'স্বর্গারাধন****। “আরাধন” -_- আলধি 
+€ আরাদ্ধি, আ/রাধ,। 

ফল দ্বিগুণ -__দুয়াহলে -€ হ্যাহর (দি+আহর)1? কেহ মনে করেন 

«২ ছুরাহর (ছুঃ+আহর ), কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রা. ছুলাহলে” হওয়ার 

সম্ভাবনাই অধিক ছিল। ব্যুৎ্পত্তি অনিশ্চিত। 

(ইহার ) অতিরিক্ত*****এই বাক্যের অর্থও অনিশ্চিত। মনোঅতিলেকে 

- কেহ মনে করেন 'মনঃ+ অতিরেক*, কেহ বলেন “মনো” _ পুনঃ । 

তিষ্যনক্ষব্রে _ জ. প্প্রতি তিষ্যেশ। ২১ পৃ দে. সম্ভবত এই লিপিপাঠ 
শুনিবার জন্য সত! আহ্বান করা হইত। 
ক্ষণে ক্ষণে __ মধ্যে মধ্যে, কেহ বলেন শুভ)ক্ষণে+ | 

পারিবে __ চঘথ « /শকৃ। 

নগরব্যবহারকগণ -_ জ. “মহামাজ নগরক'***** | 

১৩ $ 
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শাশ্বত সময় -- চিরকাল, সর্বদা । 

বন্ধন-__ “পরিবোধ”, ৬৬ পৃ দে. জ. এস্থলে.*নে আছে, সম্ভবত “বংধনে” ছিল। 
| অস্থসংযানে ]--৬১ পৃদে, 

নিশ্রমণ করাইব -- পাঠাইৰ। ূ 
মৃছপ্রকতি __ সখিনালংতে শ্রক্ষারস্ত, শ্লক্ষ (মৃদু, অিগ্চ/, পা. স্ণহ) 
হইয়াছে আরম্ভ (ক্রিয়া) যাহার। ধ. বিশেষয়ের স্থানে জ. “অচও 
ও অপরুষ”। 

মনে রাখিয়া -- “জানিয়া”.।' 
করিবেন __ “করেন”। 

উজ্জয়িনী ও তক্ষশিল] -_২৫ পৃ দে. 

কুমার _২৫ পৃদে. 

লোকই __- “বর্গ” । | 
তিন বর্ষ--..."প্রতি তিন বৎসরে । অশোক নিজে প্রতি পাঁচ বৎসরে 

যে মহামাত্রগণকে পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তাহারা কুমারগণ - শাসিত 
প্রদেশের জগ্ও কিনা বুঝা যায় না, অথবা দৃরস্থিত প্রদেশগুলিতে 

কুমারগণ কতৃক প্রতি তিন বৎসরে এবং অশোক কতৃক স্বয়ং-শাসিত 

অঞ্চলগুলিতে প্রতি পাঁচ বৎসরে মহামাব্রগণকে ভ্রমণে প্রেরণ কর! হইবে, 
এরূপও হইতে পারে । 
যখন-***, সেই মহামাব্রগণ -_- জ...**' বচনিকঃ ২ পৃথ* প্রারস্তে জ. হইতে 

বুঝা যাঁয় যে এস্থলে 'মহামাঁজ রাজবচনিকগণ” কথা! ছিল । ৩২ পৃ দে. 
দুস্থ প্রদেশের রাজকর্ষচারীগণের অত্যাচার মৌর্য স্থশাসনেও অজ্ঞাত 
ছিল ন1। দিব্যাবদান - কাহিনীতে বণিত আছে বিন্দুসারের রাজত্বকালে 
স্থসীম নামক অশোকের এক ভ্রাতা যখন তক্ষশিলায় উপরাজ! ছিলেন, 
তখন সেখানে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইলে বিনদুসার অশোককে বিভ্রোহ- 
দমনে পাঠাইয়াছিলেন এবং অশোক সসৈন্তে উপস্থিত হইলে তাহার 
নগরপ্রবেশের পূর্বেই প্রজাগণ সদলে উপস্থিত হুইয়৷ তাহাকে বলে “আমর! 
কুমারের বিরোধী নহি, রাজা বিনুসারেরও বিরোধী নহি, কিন্তু ছুষ্ট 
অমাত্যগণ আমাদিগকে অপমান, করে ।” 
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জউগড় 

.দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন : 
সমাপাতে মহামাত্র রাঁজবচনিকগণকে ( এইরূপ ) বলিতে হইবে : 
যাহা কিছু আমি (ভাল) মনে করি, তাহা! আমি কি কমর্ঘারা 
সম্পাদন করিতে পারি, (কি) দ্বারে সাধন করিতে পারি, এইরূপ 

ইচ্ছা! করি । 
এই বিষয়ে এই ঘ্বারই আমার মুখ্য মনে হয় -- তোমাদ্দিগকে 
অনুশাস্তি (দান )। 

সব মনুষ্যগণ আমার সম্ভান । 

যেমন (নিজের ) সন্তান সম্বন্ধে আমি ] ইচ্ছা করি যে (তাহার! ) 
আমার দ্বারা এহলৌকিক - পারলৌকিক সর্ব হিতস্থখে যুক্ত হউক, 
সব মনুষ্য সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই ইচ্ছা । 

(হয়ত) অবিজিত অন্তগণের (এইরূপ মনে) হইতে পারে 
. আমাদের সম্বন্ধে রাজার অভিপ্রায় (না জানি ) কি! 

আমার এই ইচ্ছাই যেন অন্তগণ প্রাপ্ত হয় যে -_ 

“রাজা এইরূপ ইচ্ছা করেন -- € তাহার ) যেন আমার সম্বন্ধে 

অন্থু্িগ্ন হয়, আমাকে বিশ্বাস করে, এবং আমার নিকট হইতে 

শুধু স্থখই লাভ করে, ছঃখ নহে? ২ 

“এবং, (তাহারা ) ইহাও যেন প্রাপ্ত হয় (যে) এ আমাদের 

মধ্যে ] যাহাদ্দিগকে ক্ষমা করিতে পারা যায়, রাজা! তাহাদিগকে 

ক্ষমা! করিবেন? ; ' 

«এবং আমার নিমিত্তে (তাহারা ) যেন ধর্ম আ)চরণ করে এবং 

ইহলোক ও পরলোক আরাধন করে? 1৮ 



১০০ অশোকলিপি 

এই উদ্দেশে আমি তোমাদিগকে অনুশাসন করিতেছি যে আমার 
ধৃতি ও প্রতিজ্ঞা অচলা থাকা পর্যস্ত তোমাদিগকে অনুশাসন 

করিয়া ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া আমি তোমাদের নিকট 
অনুণ ( হইলাম )। 

(তোমাদের) এইরূপ করিয়া কম-(আ)চরণ করিতে হইবে ও 

তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইবে যে (তাহারা ) যেন 

ইহা প্রাপ্ত হয় যে, 
“যেমন পিতা সেইরূপ রাজা আমাদের প্রতি”, 
যেমন (তিনি নিজের ) আত্মীয়গণের প্রতি সহানুভূতি করেন, 
সেইরূপ তিনি আমাদের প্রতি সহানুভূতি করেন” 
“যেমন ( তাহার ) সন্তানগণ, তেমনি আমরা রাজার নিকট 1, 

আমার ধৃতি ও প্রতিজ্ঞা অচলা থাকা পর্যস্ত তোমাদিগকে অন্ু- 

শাসন করিয়া ও আমার অভিপ্রায় জানাইয়া আমি এই বিষয়ে 
( আমার কর্তব্য ) সবাংশে পালন করিব। 

তোমরা তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদনে এবং এঁহলৌকিক - পারলৌকিক 
হিতস্থখ (সাধনে ) সমর্থ । 

এইরূপ করিলে [ তোমরা ] ত্বর্গও আরাধন করিবে, আমার নিকটও 

আবৃণ্য লাভ করিবে । 

এই উদ্দেশ্টে এই লিপি এখানে লিখিত হইল যাহাতে মহামাত্রগণ 
শাশ্বত কাল [সেই] অগ্তগণের বিশ্বাস উত্পাদন ও ধমচরণে 

ধুক্ত হন। 
এই লিপি প্রতি চতুর্মাসে 5 শ্রবণ করিতে হইবে । [ ইচ্ছা 
হইলে ক্ষণে ক্ষণে তিষ্য ব্যতীত] অন্ত সময়েও ( ইহা ) শ্রবণ 
করা যাইবে । ক্ষণ হইলে একাকীও শ্রবণ করা যাইবে । .; 
এইরূপ করিলে ( তোমরা ইহা ) সম্যক সম্পাদন করিতে পারিবে। 
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দেবগণের প্রিয় *** ধ. দেবগণের শ্রিয়ের বচনে তোসলীতে কুমার ও মহামাত্র- 
গণকে ( এইরূপ ) বলিতে হইবে । 
যাহা কিছু-" আমার সেইরূপই ইচ্ছা -_ এই বাক্যগুলি ১ পৃথ* অন্ুরূপ। 
অবিজিত অন্তগণ -_ যে প্রত্যন্ত - দেশগুলি জয় করা হয় নাই। 

"রাজার _- এই লিপিটিতে জ. যেখানে যেখানে রাজা, আছে, ধ. সেখানে 
সেখানে “দেবগণের প্রিয়” আছে, -_-১৯ পৃ দে. 

অভিপ্রায় -_ “ছন্দ”, ৭২ পৃ দে. 

(না জানি )কি -_- (কিং) স্থ এ (কিং) স্থিৎ। 
প্রাপ্ত হয় __ তাহাদের নিকট পৌছে, তাহাদিগকে জানাইয়া ও বুঝাইয়া 
দেওয়া হয়, তু. 'তাহা তোমরা প্রাপ্ত হও না” ১ পৃথ*। 

বিশ্বাস করে -_ “আশ্বাস করে”। 

ধৃতি __ আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেস্তের প্রতি নিষ্ঠা। 
প্রতিজ্ঞা! _- দৃঢমতি, স্থিরজ্ঞান । 

সহাম্ভৃতি __ “অঙ্থ/কম্পঠ। 
সর্বাংশে পালন করিব __- “সকল - দেশাবৃত্তিক হইব”। সকল - দেশ, 
কর্মধারয় ব। দ্বন্দ সমাস, “সমুদ্বায় অংশ” অথবা “সমগ্র ও অংশ” । আবৃত্তিক, তু. 
ধের্মবৃত্ত” (৭৮ পৃ) ও “অনাবৃত্তি (৯৭ পৃ)। 

সমর্থ -__ জ. অলং; ধ. “প্রতিবল”। 

কাল __ সমং, ১ পৃথ* এস্লে “সময়” আছে ? “সময়” স্থানে “সম” খোদাইকারের 
ভূলে হইতে পারে, অথবা সম - বৎসর। 
তিষ্যে -_- ধ. “তিষ্য নক্ষত্রে । তু. ১ পৃথ* এবং ২১ পৃ দে. 

ক্ষণে _- ৯৭ পু দে. 
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এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান : 

উত্তর ভারতে 

সাসারাম ব! সহ্স্রাম ( 4 সহ ) -_- বিহার প্রদেশের শাহাবাদ জেলার 

একটি মহকুমার সদর | | 

রূপনাথ __ মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুর - কা্টনি রেল লাইনের জরীমানাবাদ 

স্টেশনের ১৪ মাইল পশ্চিমে । 

বৈরাট -__ রাজস্থানের জয়পুর রাজ্যে একটি তহ.শীলের সদর | : 

দরক্ষেণ, তাবে 

মাস্কী __ নিজাম * হায়দ্রাবাদ রাজ্যে রায়চুর জেলায় লিংসাগর ( লিঙ্গ") 
তানুকায়। | 

পালকীগুওু নিজাম - হায়দ্রাবাদ রাজ্যের কোপাল অঞ্চলে পরস্পরের 
গবীমঠ ] ২-৪ মাইলের মধ্যে । . 
য়ের্রাগুডি _-৫৫ পদে. 

্রহ্মগিরি 
ূ মহীশূর রাজ্যের চিতলহ্ুর্গ জেলায় পরস্পরের ৩ - ৪ 

শিদ্দাপুর (-€ সিদ্ধ* ?) 
মাইলের মধ্যে । 

জটিংগ -রামেশ্বর 

কেহ মনে করেন এই লিপিটিই অশোকের সর্বপ্রথমোৎকীর্ণ লিপি, কিন্ত য়ে. 
ইহা যেভাবে উৎকীর্ণ, তাহ! হইতে কেহ বলেন অন্তত য়ে. ইহা ১৪শি"র পরে 

উৎকীর্ণ হয়। 

মৌখিক ঘোষণা ( শ্রাবণ” ), না লিপি প্রকাশ -- অশোক কি প্রথমে আরম্ভ 

করেন বলা যায় না। লিপিপ্রকাশ দ্বারা অপেক্ষা মৌখিক ঘোষণা দ্বারাই 
অবশ্ঠ সেধুগে রাজাজ্ঞা! প্রচারের অধিক প্রচলন ছিল -- এ সম্পর্কে ৭ স্তণতে 

অশোক দুইবার ধর্মাহ্শান্তির (লিখিত আকারে ?) পূর্বে ধর্মঘোষণার 
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( অবশ্তই মৌখিক ) উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত তাহার পর আবার ধর্মস্তস্তস্থাপন 
_ধর্মমহামাত্রনিয়োগ- ধর্মশ্রাবণ, এই ক্রম অনুসরণ করিয়াছেন। স্তন্তস্থাপন 
অশোকেব জীবনের পরাধে আরম্ভ হইয়াছিল মনে হয় এবং মহামাত্রগণের 
নিয়োগবর্ষ তিনি স্বয়ংই উল্লেথ করিয়াছেন .( ৫:শি* )--ইহা হইতে মনে হয় 

“সতসতগ্াপ্রন। মহামাত্রনিয়োগ, ধর্মশ্র/বণ' এই তিনটির কাল তিনি পূর্ব হইতে 
পরে নয়, পরে হুইতে পূর্বে, এই ক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্ত এরূপও 
হইতে পারে যে এই শ্রাবণ+টি 'লিপি”গুলির পূর্বেই মৌখিক প্রকাশিত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু 'পরে 'অশোকের' ইছাও' উৎকী্ করাইবার টা হওয়ায় তিনি 
শি"গুলির পর ইহাঁও উৎকীর্ণ করান। 

লিপিটির শেষার্ধ বহু স্থানের লিপিতে নাই -- এই অংশ শিব করান 

অশোকের উদ্দিষ্ট ছিল না, উহ লিপিটির বহুল প্রচার সম্বন্ধে কর্মচারীবর্গের 

প্রতি অশোকের, কুমার -উপরাজার ও মহামাত্রগণের নির্দেশরূপে প্রেরিত 

হইয়াছিল । কয়েক স্থানে ইহ! ঠিক না বুঝিতে পারায় কর্মচারীগণ ইহাঁও 

উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। 

ছোট শিলানুশ!সন 

রূপনাথ 

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন : 

অধ-ত্রি বর্ষের অধিক ( আমি ) উপাসক আছি; 

কিন্ত এক বওসর ] অধিক প্রক্রম করি নাই ; 

কিন্ত এক বৎসরের অধিক হইল আমি সংঘে উপগমন করিয়াছি 
এবং অধিক প্রত্রম করিয়াছি । 

এই সময়ে জন্ুদ্বীপে যে দেবগণ অমিশ্র ছিলেন, তাহারা এখন: 
মিশ্র কৃত হইয়াছেন। 

প্রক্রমেই এই ফল ( হয় )। 
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ইহা [ কেবল ] মহৎ ব্যক্তি কর্তৃকাই] প্রাপ্ত হওয়া যায় না; 
[ইচ্ছা করিলে] প্রক্রমমাণ ক্ষুত্রব্যক্তি করৃকিও বিপুল ব্বগও 
আরাধন করিতে পারা যায়। | 

এবং এই উদ্দেশ্যে [ এই] ঘোষণা করা হইল যে, ক্ষুদ্রব্যক্তিগণ 

ও উচ্চব্যক্তিগণ [ ইহাতে ] প্রত্রম করুক, অস্তগণও [আমার 

নিকট হইতে ] ( ইহা ) জানুক এবং এই প্রক্রম চিরস্থিতিক হউক । 

এই বিষয় অধিক বর্ধিত হইবে, বিপুল[ই] বর্ধিত হইবে, অন্ততঃ 

দ্বি-অধ1ও] বধিত হইবে | 

সম্ভব হইলে এই বিষয় পর্বতসমূহে লেখাও । 
সেখানে যদি শিলাস্তস্ত থাকে, (তবে ইহা) শিলাস্তস্তে লেখাইতে হইবে । 

যতদূর তোমাদের ( কতৃত্ব ) ক্ষেত্র, সর্বত্র ( ইহা ) এই বাক্যে প্রেরণ 
করিতে হইবে । 

২৫৬ প্রেরণ করিয়া ( ইহা ) ঘোষণ! করা হইল %% 

ব্রহ্মগিরি 

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন : 

মাতাপিতার প্রতি শুশ্রাধ৷ করিতে হইবে ; 

সেইরূপ গুরুজনের প্রতি [ শুঙীষা করিতে হইবে 1]; 
প্রাণগণকে দয়া করিতে হইবে ; 

সত্য বলিতে হইবে ; 

__ এই ধর্মগুণগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 

সেইরূপ অন্তেবাসী কর্তৃকি আচার্ধকে বিনয় দেখাইতে হইবে ; 

জ্ঞাতিগণের নিকট ইহা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে-_ 
হা প্রাচীন রীতি এবং ইহা দীর্ঘায়ু _ এইরূপে ইহা! ( পালন ) 

করিতে হইবে? | 
লিপিকর চপড কর্তৃক লিখিত। 
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ব্র, শি, জ-রা. লিপির প্রারস্তে আছে “ম্বর্ণগিরি হইতে আর্ধপুত্র ও মহামাত্র- 
গণের বচনে ইসিলে মহামাব্রগণকে আরোগ্য বলিতে হইবে” এবং তাহার পর 

শুধু ব্র. “এবং এইরূপ বলিতে হইবে”। ম্ুৰর্ণগিরি ও ইসিল --২৫, ২৭ পৃ্ধে. 
আর্ধপুত্র --২৪ পৃ দে. “আরোগ্য বলিতে হইবে” _- আরোগ্য -বচন ( কুশল 

* বাক্য ) বলিতে হইবে। 
দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন __ গ, বৈ. এইরপ* নাই। ব্র. 'দেবগণের 
প্রিয় আজ্ঞা করিতেছেন'। মা. 'দেবগণের প্রিয় অশোকের *** | 

অধ-ত্রি_- ২, আড়াই। 

বর্ষ __ সা. “সংবৎসর”। 

অধিক -_- “সাতিরেক”। ব্র, শি. “অধিক”। য়ে, “সাধিক৮। 

উপাসক -_ গৃহী ভক্ত ; অশোক ইহাতে বৌদ্ধসংঘের গৃহী ভক্ত, বা সাধারণ 
ভাবে ধর্মার্থী গৃহী, কি বুঝিয়াছিলেন বল! যায় না। বৃ. “পাকাসকে” লেখা 

হইয়াছিল; ইহা হয়ত খোদাইকারের ভূল, অথবা কেহ মনে করেন - 
প্রকাশ - ব! প্রকাশ্ঠ - শাক্য, প্রকাশ্ঠতঃ বুদ্ধশিষ্য। মা. “বুধশকে+ কেহ 

পাঠ করেন “সকে”; ইহা হয়ত বুধপাসকে ( এবুদ্ধোপাসক ) স্থলে খোদাই- 
কারের ভুল ; কেহ মনে করেন -€ বুদ্ধশাক্য (?)-শাক্য বুদ্ধের তক্ত ; ইহা 
যুক্তিসঙ্গত যনে হয় না, কারণ 'শাক্য*- বুদ্ধশিষ্য' বটে, কিন্তু “বুদ্ধের বা বৌদ্ধ 
শাক্য' কথার অর্থ হয় না? ইহা কি “বুদ্ধ - (বা বুদ্ধন্ত) উপাসক” স্থলে খোদাই- 
কারের ভুল? 
আছি -_ এবং কিছু পরে “করিয়াছি' প্রভৃতি অতীত কাল অর্থেও বর্তমান 

কালের প্রয়োগ হইতে পারে। 
[ এক বৎসর ]-_-ইহা৷ পূর্বোক্ত আড়াই বৎসরের অন্তর্গত না অতিরিক্ত, ঠিক বলা 
যায় না, সম্ভবত অন্তর্গত। বোধহয় অশোকের অর্থ এই যে, কলিংগ-যুদ্ধের 

পর মনোভাব পরিবর্তনের ফলে তিনি প্রথমে সাধারণভাবে ধর্মজিজ্ঞাস্থ হন; 

এই সময়ে তিনি বোধহয় শুধু বৌদ্ধ নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিক্ষাও শ্রবণ 
করিয়া থাকিতে পারেন এবং অবশেষে বৌদ্ধ হন। বৌদ্ধ কাহিনীতে বণিত 
আছে এই সময়ে তিনি ভিক্ষু উপগুপ্ত বা মৌর্গলিপুত্র তিষ্যের সৌম্যমৃ্তিতে 
আকুষ্ট হইয়া বুদ্ধের শিক্ষায় আগ্রহান্বিত হন। অশোক তাঁহার রাজত্বের ৮ম 
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বর্ষে কলিংগ যুদ্ধের এবং ১০ম বর্ষে বুদ্ধগয় - দর্শনের কথা বলিয়াছেন -_ 

এখানে বোধ হয় তিনি সেই ছুই বৎসরের কথাই বলিতেছেন। 
প্রক্রম _- সা. “পরাক্রম”। পরেও অন্তত্র পপ্রক্রম” স্থলে সা, বৈ, য়ে, 
“পরাক্রম” আছে। 

সংঘে উপগমন -__ বৌদ্ধশান্ত্রে 'সংঘে উপগমন” - প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক 
সংঘ - প্রবেশ। অশোক এখানে এই অর্থ, কিম্বা সাধারণ অর্থে বৌদ্ধ - 
সংঘের নিকট গমন ও শিক্ষাগ্রহণ, কি বুঝিয়াছেন বল! যায় না। “সংঘ* বলিতে 

তিনি সর্বত্রই অবশ্ত বৌদ্ধ সংঘ বুঝিয়াছেন। বৌদ্ধসংঘে লোকের প্রব্রজ্য। - 
গ্রহণ ও পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন দুষণীয় বিবেচিত হয় ন1। অশোক 
একাধিকবার এইরূপ করিয়াছিলেন মনে হয় __ চীনা ভিক্ষু ই ৎসিং (খী. 
৭ শতক) অশোকের ভিক্ষুবেশী প্রতিমূর্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়াছেন 
এবং তিব্বতী৷ (শ্রী. ৯-১২ শতক ) চিত্রেও ইহা দেখা যায়। উপগমন -- 
রূ, গ, ত্র, শি, য়ে. উপ7/ই ) বৈ. উপা/যা) মা. উপ/গম্। 

অধিক প্রক্রম -_ রাজত্বের ১২শ বর্ষে প্রকাশিত ২ শি*“তে অশোক তাহার 

যেসব লোকহিতকর কর্মের কথ] বলিয়াছেন, সেগুলি সম্পন্ন করিতে 

যদি অন্তত এক বৎসরও লাগিয়! থাকে, তবে সেগুলি ০১শ বর্ষের 

ঘটনা অর্থাৎ কলিংগযুদ্ধের পর পূর্বোক্ত প্রথম ১ বৎসর + শেষোক্ত 

ৰৎসরাধিক কালের মধ্যে। “অধিক প্রক্রম* স্থলে মা. উিঠ-*"উপগতে*, 

বোধহয় উঠান € _ উত্থান, ৬শি* দে.) ছিল। 

এই সময়ে জন্ষুদ্বীপে "** গ. “** যে দেবগণ মন্ুুষ্গণের সহিত অমিশ্র-**। 

সা. "*.. যে অমিশ্র-দেব মনুষ্যগণ ছিল, তাহারা মিশ্র-দেন রুত হহয়াছে”। 
বৈ. ভাঙা, মনে হয় জক্ষুদধীপে (যাহারা ) দেবগণের সহিত অমিশ্র ছিল, 

তাহারা মিশ্র কৃত হইয়াছে” অথবা “*** (যাহারা ) অমিশ্র ছিল, তাহারা 
দেবগণের সহিত মিশ্র: | ব্র, শি. এই সময়ে যে মমুষ্গণ অমিএ 

ছিল, ( তাহারা ) জন্্বীপে দেবগণের সহিত মিশ্র হইল'। য়ে. “এহ সময়ে 

(যে) মন্ুষ্যগণ দেবগণের সহিত অমিশ্র ছিল, তাহারা এখন মিশ্রীভৃত 

হইয়াছে। মা. 'পূর্বে জন্থুবীপে যে অমিশ্র দেবগণ ছিলেন, তাহারা 
এখন মিশ্রীভৃত হইয়াছেন” । সময়ে __ ক্ষ ক্র, শি, য়ে. কালে”) 
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গ. “বেলায়” ; সা. “অন্তরে” । অশোক বাস্তবিক কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহা নান! স্থানের বিভিন্ন বাক্যে বিপর্যস্ত হইয়৷ গিয়াছে । সাধারণত 
মনে করা হয় অশোকের অর্থ এই ছিল যে তাহার শিক্ষায় মন্গুষ্যগণ, 

দেবগণের সহিত একত্রিত ( অর্থাৎ ধর্মপরায়ণ বা দেবভাবাপন্ন ). হইয়াছে 
কিন্ত ইহাতে সন্দেহে আছে। দেবভাবাপন্ন হইলে মানুষের দেবতাগণ - 
সহ মিলন (মৃত্যুর, পর) স্বর্গে হয়, ইহলোকে বা জ্ুতবীপে নয়। 

বোধহয় অশোকের বক্তব্য এই ছিল যে, তাহার শিক্ষা ও প্রচেষ্টায় 
বিভিন্ন - দ্রেবোপাসক লোক পরম্পরমিলিত ও অন্তের উপাম্ত দেবগণেরও 

প্রতি শ্রদ্ধান্থিত হইয়াছে এবং তাহাতে বিভিন্নসম্প্রদায় - পূজিত দেবগণও, 
যেন পরস্পর মিলিত হইয়াছেন। মাম্থষের দেবভাবত্ব - প্রাপ্তি নয়; 

সর্বসম্প্রদায়ের মৈত্রীই বৌধহয় ছিল অশোকের উদ্দিষ্ট অর্থ। 
প্রক্রমেই এই ফল (হয়) -__ অন্ত সর্বত্র পপ্রক্রমেরাই] এই ফল” অথব৷ 

“ইহা প্রক্রমেরাই] ফল”। | 

মহত্ব্যক্তি কতৃক __- রূ, সা. মহততা, কেহ বলেন «€ মহাত্বত্বাৎ ; গ. মহতেন ; 

বৈ. মহতন - মহতা, অথব। মহাত্বনা? বর. মহাৎপেন « মহত্বেন, 

বা মহাত্বন। ? য়ে. মহৎপন «€ যহজ্েেন বা « মহাত্বনা ? ৃ 

প্রাপ্ত হওয়া যায় না -_ অন্থত্র প্রাপ্ত হওয়া শক্য নহে” । 

[ ইচ্ছা করিলে ] __ কামং, ইহা পূর্ববাক্যেও সংযুক্ত হইতে পারে 'যহৎব্যঞ্জি 

কতৃক ইচ্ছা করিলেই :**। এই বাক্যটি মা. ধর্মযুক্ত কষুদ্রব্যক্তি কতৃকিও 

অধিগম করা শক্য; এইরাপ দেখিবে (- মনে করিবে) না যে কেবল 

উচ্চব্যক্তিই ইহা! অধিগম করে?। 
আরাধন করিতে পারা যায়-_- বর. আরোধেবে, ইহা ভুল, অগ্য সর্বত্র 
'আরাধেতবে, আলা” “ধয়িতবে । 

ঘোষণা -- “শ্রাবণ” । 

করা হইল -_ বর, শি. য়ে. পশ্রাবিত হইল”। 
উচ্চব্যক্তিগণ _- দ্ধ, সা, বৈ, গ. “উদ্দারগণ” ; ব্র, শি. “মহাত্বগণ” ) য়ে. 

"মহাধনগণ” ; মা. “ক্ষুদ্রব্ক্তিগণকে ও উদারকগণকে বলিতে হইবে 

“তোমরা এরূপ করিলে ভাল ( ভদকে »* ভদ্রকং ) হইবে'*” 
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অন্তগণ __ প্রত্যন্তবাসীগণ । 
অস্তগণও [আমার নিকট হইতে ]-_ ব্র. অস্তা চ মই) কিন্ত য়ে. অস্তা 

চ মে - আমার অস্তগণ” এইবপ অর্থও সন্তব। 

অধিক বধিত হইবে __ রূ. বটি বটিসিতি, সম্ভবত প্রথম 'বটি+ দ্বিতীয় 
শব্দের প্রভাবে খোদাইকারের ভুল, ইহা! অন্যত্র কোথাও নাই । 
বিপুলাই] বধিত হইবে -- সা, মা. “দ্বি-অর্বিপুলই-..৮। 
অন্ততঃ -_- “অবরাধ্য”। 

দবি-অর্ধ-__ দেড়(গুণ), তু. ৮৬ পৃ। দেড়গুণের অর্থ বুঝা যায় না; বর্ষাধিক 
(- দেড় বৎসর ?) কাল অশোক “পরাক্রম* করিতেছিলেন বলিয়া কি? 

ক্৯ বৈ, মা, গ, পা. এই স্থানে শেষ হইয়াছে। পরে অন্তান্ত লিপিতে 

যাহা আছে, তাহা বৌধহয় উৎকীর্ণ হওয়া উদ্দিষ্ট ছিল না __ তাহা 

ঘোষণা ব। লিপির প্রচার সম্বন্ধে কর্মচারীগণের প্রতি আদেশ। 

সম্ভব হইলে -__ বালতে, «€ বারতঃ? 

লেখানে _- “এখানে”। পর্বত ও শিলাস্তস্তের উল্লেখ হইতে মনে হয় 
এই লিপিটি যখন লেখান হয় (অবশ্ত ইহার অনেক বৎসর পূর্বেই মৌখিক 
ঘোষণা হইয়া থাকিতে পারে), তখন শি* ও স্তগুলি (সবগুলি না 

হইলেও কতকগুলি) লেখা হইয়া গিয়াছে। অবশ্ত ইহাও বিবেচ্য যে 

অশোক পর্বত ও শিলান্তস্তের কথ! বলিয়াছেন, তছুপরি লিপির কথা 

নয়। এরূপ হওয়া সম্ভব যে ভ্তস্তগুলি স্থাপনের কিছু পরে তহ্ৃপরি 

লিপি লেখান হয়। 

( কতৃত্ব )ক্ষেত্র _ “আহার” 
এই বাক্যে _ “এই ব্যঞ্জনে” ৬১ পৃদে, 
প্রেরণ করিতে হইবে ... ঘোষণা করা হইল -_ এই বাক্যগুলির অর্থ স্পষ্ট 
নয়। বু. বিবাসেতবায় ** তি ব্যুঠেন] সাবনে কটে ২৫৬ সত বিবাস। 

তি। সা. বিবুথেন হ্ুবে সপংনা লাতি সতা৷ বিবুথা __ কিন্ত এই পাঠ 

কেহ স্ভুল মনে করেন, নীচে দে। শি. ব্যুথেন ২৫৬। য়ে, ব্যুখেন 
২৫৬। বিবাসেতবায়, বিবাঁসা, ব্যুঠ, বিবুথ, থা, ব্যথ, ব্যুখ শব্দগুলি 

সবই বি/বস্ (কোথাও ণিজজ্ত ) নিষ্পন্ন মনে হয়। ইহার অর্থ সম্ভবত 
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€ কাহাকেও বা কিছু) অস্ত্র (বি) পাঠান (৮/বস্, ণিজন্ত ) এবং ব্যুঠ 

প্রভৃতি - “যাহা বা যাহাকে অন্তর পাঠান হইতেছে । কৌটিল্য - অর্থশান্ধে 
ব্যুষ্ট' » মাস, পক্ষ বা দিবসে রাজবর্ষ (গণনা ); এই অর্থ এখানে সম্পূর্ণ 
প্রযোজ্য না হইলেও বোধহয় বিবুথ, বিবাঁসত প্রভৃতি - যাহা অতীত 
হুইয়াছে বা পাঠান হইয়াছে? কেহ মনে করেন ইহার অর্থ অশোক 
ভ্রমণে বাহির হইলে যত রাক্রি( - দিন) অতিক্রান্ত হইয়াছিল; কিন্ত 
অশোক অন্য সর্বত্রই কালগণন। করিয়াছেন তাহার অভিষেক হইতে এবং 
অন্য লিপিও (যেমন ১৪ শি”, লু”, নি*) তীহার ভ্রমণে বাহির হওয়া 
কালেই প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোথাও ভ্রমণকাল - অনুযায়ী সময় নির্দেশ 
করা হয় নাই। কেছ বলেন ইহার অর্থ যত চর ব৷ প্রতিলিপি পাঠাইয় 
নানাস্থানে ঘোষণাটি বিস্তার করা আবশ্তক, তাহা । 
২৫৬ -- ইহা! ২০০ ৫০ ৬ এইরূপে লিখিত অর্থাৎ ২০০+৫০+৬। কেহ 
বলেন অশোক ভ্রমণে বাহির হইয়া ২৫৬ রাত্রি (-দিন) অতিবাহিত 
হইলে এই লিপি প্রকাশিত হয় __ ছুবে সপংন! লাতি সতা” অর্থাৎ "ছুই 
শতের ( ছুবে সত৷ ) ( সহিত ) ষট্পঞ্চাশৎ ( সপংন। ) রাত্রি ( লাতি - দিন )%। 

কিন্তু এইভাবে কালগণন! অশোক অস্ত কোথাও করেন নাই। কেহ বলেন, 
'লাতি” শব্দটিতে খোদাইকারের ব1 পাঠের ভূল আছে __ বস্ততপক্ষে “ছুবে-*. 
সতা”র পাঠ যাহাই হউক, উহা ২৫৬ অঙ্কটিকে কথায় প্রকাশ ব্যতীত আর 
কিছুই নয়। কেহ বলেন এই সংখ্যায় বুদ্ধনির্বাণ হইতে চান্দ্র বা সৌর 
কোনরূপ বর্ষগণনা করা হইয়াছেঃ কিন্তু তাহাও তো অশোক অন্ত কোন 
লিপিতে করেন নাই। কেহ বলেন এই অঙ্ক ঘোষণা - প্রতিলিপিগুলির 
অথবা যত চর পাঠাইয়া৷ তাহা বিস্তার করিতে হুইবে, তাহারই সংখ্যা _₹ 
কিন্ত তাহা হইলেও এই সংখ্যাটি ব্যবহারের কারণ বুঝা যায় না। লক্ষ্যের 
বিষয় যে ২৫৬-৮১৯৮১৪। ইহার সহিত চার বা আট দিকে লোক বঝ৷ 
প্রতিলিপি পাঠাইয়! ঘোষণাটি বিস্তারের কি কোন সম্বন্ধ আছে? ৮৯৮৮৪ 
কি-৮কে একবার স্ব- সংখ্যা (৮) দ্বার! এবং পুনরায় তদধ”- সংখ্যা (৪) 
দ্বারা গুণন, অর্থাৎ “দেড়গুণ” -_ যেমন পূর্বে “দেড় বৎসর পরাক্রম ও 

“দেড়গুণ বৃদ্ধির কথ! বলা হইয়াছে ? 
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%& % -_র, সা. এইস্থীনে শেষ হইয়াছে । জা. ইহার পরেও কয়েকটি 
কথা ছিল কিন্তু ভাঙিয়! গিয়াছে, শুধু ইম**"চ অঠং-**পড়া যায়। 
দেবগণের-."বলিয়াছেন -_ য়ে. 'দেবগণের প্রিয় কতৃক এইব্ধপ (আজ্ঞা করা 

হইয়াছে): যেমন দেবগণের প্রিয় কতৃক সর্বত্র কথিত হইয়াছে, সেইরূপ 
করিতে হইবে; রজ্জুককে ( ৩২ পৃ দে.) আজ্ঞা করিতে হইবে) (রজ্জুক) 
তেরীঘবারা জনপদবাীগণকে আজ্ঞা করিবেন এবং রাষ্িকগণকেও 

(৩২ পৃদে,.)।, 

দয়া করিতে হইবে -_ ব্র. দ্রহিতব্যং, /দৃহ, বা ৮/দৃংহ,। দৃঢ়ভাব, অন্গুরত্তি 
দেখাইতে হইবে । য়ে. দয়িতবিয়ে । 

এই __ ত্র. সে ইমে 9 য়ে. নুন্ুম __ ইহা খোদাইকারের ভুল । 
ব্যাখ্য! করিতে হইবে __ “প্রবক্তব্য” । প্রবচন করিতে হইবে। 
বিনয় দেখাইতে হইবে _- “অপচিতি করিতে হইবে”, ৭৬ পূ দে. 
যথাযোগ্য __ “যথাহ্”। 

প্রাচীন রীতি -_ পোরাণ! পকিতী - পুরাণা প্রকৃতি, অর্থাৎ সনাতন ধর্ম, 

শাশ্বত স্বভাব ব! প্রথা । 

দীর্ঘায়ু _ যাহা! ভবিষ্যতেও থাকিবে, তু. ৭৮ পৃ। 

লিপিকর চপড __ 'লিপিকর শব্দটি খরোঠী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে, 

লোকটি বোধহয় উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে আসিয়াছিল, ১২-১৩ পৃ দে. দক্ষিণ- 

ভারতের কৃষ্তানদীমুখে অবস্থিত ভট্টিপ্রোনুতে প্রাপ্ত বহু ছোট ছোট 

লিপিতেও এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ' 

সেইরূপ অস্তেবাপী কতৃক..ণচপড কতৃক লিখিত -_- এই বাক্যাবলীর 

পরিবর্তে য়ে. যাহা আছে তাহা একে “বৌস্ত্রোফেদন” রীতিতে (১৭ পৃ দে.) 
লিখিত, তাহাতে আবার বহু ভাঙা, ভুল ও পুনরুক্ি - পূর্ণ _ “দেবগণের 

প্রিয়ের বচনে তোমর! এইরূপ আক্তা করিবে : এইরূপে হস্তী - আরোহী- 
গণকে, কারণকগণকে, যুগ্যচারীগণকে ও ব্রাঙ্গণগণকে নিয়োগ করিবে; 

অস্তেবাসীগণকে ইহা যেরূপ প্রাচীন রীতি (সেইরূপ) গুশ্রুধা , করাইতে 
হইবে, আচার্ধের সম্মানের জন্ত'*****যে আচার্ষের জ্ঞাতিগণ আছে, (সেই) 

জ্ঞাতিগণের নিকট যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অস্তেবাসীগণের 
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নিকটও ইহা যথাযোগ্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে -- যেরূপ প্রাচীন রীতি, 
যেরূপে ইহা অরোগ হয়। এইরূপ তোমরা আজ্ঞা কর ও অস্তেবাসীগণকে 
নিয়োগ কর। দেবগণের প্রিয় এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন ।, 
উপরোক্ত বাক্যাবলীর উদ্দেশ্য যে ঘোষণাটির বহুল প্রচার, ভাহা সহজেই 
বুঝা! যায়। হস্তী - আরোহী, যুগ্য (-রথ)চারী বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির! নানা- 

স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; আচার্ধ - ছাত্রগণ বহু বিষয় মুখে মুখে বলিয়া 
বেড়ায়। 

কারণক _-৩১ পৃ দে. 

নিয়োগ করিবে -- নি/বিশ,, লাগাইবে। : 

অরোগ __- আরোকং * দীর্ঘজীবী, দীর্ঘস্থায়ী? কেহ পাঠ করেন 
“তিরেকে? ** অতিরেক ** বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। 



ছ্ুইটি (বা তিনটি ) গুহালেখ 

এই লিপিগুলির সবেরই প্রাপ্তিস্থান বরাবর পাহাড়ের বিভিন্ন গুহায় । 

বরাবর পাহাড় বিহারের গয়া জেলায় অবস্থিত -₹ পাটন! - গয়া রেল- 

লাইনের বেলা! - স্টেশন হইতে ৮ মাইল দূরে । 
মহাভারতে বরাবর পাহাড়ের নাম গোরথগিরি। নিয়ের একটি (বা 
দুইটি) লিপিতে দেখা যায় অশোকের ধুগে ইহার নাম ছিল খলতিক 
( অর্থাৎ 'নেড়ামাথা” ) পর্বত। এই পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি মৃত্তির মধ্যযুগে 
উৎকীর্ণ লিপিতে আছে প্রবরগিরি - গুহা - সংশ্িতং বিষ্বম এতৎ* -_ 

তাহাতে বুঝা যায় এই পাহাড়ের নাম তখন হইয়াছিল 'প্রবরগিরি* এবং 
প্রবর ৯ পরবর ১ বরবর ১ বরাবর । 
গুহাগুলি আজীবিক সন্ন্যাসীগণকে (৩৬ পৃ দে.) দানের জন্য নিমিত 
হইয়াছিল। এগুলির গাত্রের পালিশ এখনও কাচবৎ মস্থণ আছে, 
৪৭-৪৮ পৃ দে. 

৯, ২ গু* অশোকের রাজত্বের ১২শ বর্ষে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই 

সময়ে তাহার বৌদ্ধপ্রীতি নবীন ও প্রবল, উপরস্ত বৌদ্ধগণ আজীবিক- 
দিগকে গ্রীতিচক্ষে দেখিতেন না _- তথাপি আজীবিকগণকে এই দানে 

অশোকের সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ পায়। 
আজীবিকগণের প্রতি অশোকের প্রসন্তার কারণস্বরূপে বৌদ্ধ কাহিনীতে 
বণিত আছে যে, বিন্দ্সারের জীবিতকালেই একজন আজীবিক শ্রমণ 
অশোকের সিংসাহনপ্রাপ্তি ও মহাযশম্বীত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং 

তাহাতে অশোকজননী নাকি নিরতিশয় গ্রীতিলাভ করেন । এই কাহিনীতে 

যদি কিছু সত্যতা থাকে, তবে ইহাতে প্রমাণ হয় যে পিতার জীবিতকালে 

এরূপ মনে করা হইত 'না যে অশোকই পিতৃসিংহাসনের অধিকারী 
হইবেন, অর্থাৎ তিনি পিতার জ্যোষ্টপুত্র ছিলেন ন৷ (২৩ পৃ দে.১)। 
আজীবিকদের তবিষ্যদ্গণনাদির উল্লেখ অন্যন্রও পাওয়া যায়। হিউয়েন 
ৎসাংএর নালন্দায় বাসকালে সহসা! এক নগ্নশ্রমণ (আজীবিক, বা দিগম্বর - 
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জৈন ?) তাহার নিকট উপস্থিত হইয়। (সম্রাট হর্ষের নিকট ) তাঁহার বহু 

সম্মান প্রাপ্তি, নির্বিদ্ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে ভবিষ্যৎ্ঘবাণী করেন। 
ভবিষ্যদ্গণনাদি বৌদ্ধভিক্ষুসংঘে নিষিদ্ধ ছিল, জৈনশ্রমণদের পক্ষেও ইহা নিন্দনীয় 
বিবেচিত হইত। এরূপও হইতে পারে যে, আজীবিকগণের এই নিবিদ্ধবৃত্তি- 

+পরায়ণতা৷ ঘোষণ! দ্বারা তাহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্তেই বৌদ্ধগণ 
অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ক আজীবিক-গণনার কাহিনীটি স্যষ্টি করেন, অথবা 

অবৌদ্ধ নিগ্র্-আজীবিক প্রভৃতিগণের প্রতিও অশোকের উদারতা বৌদ্ধগণের 

বাস্তবিক মনঃপৃত ছিল না_ত্ীহারা জনসাধারণের পক্ষে একটা রুচিকর 
কাহিনী দ্বারা বোধহয় বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন ঘে, অশোকের আজীবিক 
গ্রীতির প্ররুত কারণ আঁজীবিকগণের ধর্মোচ্চতা নয়। 

মহাযানিক বৌদ্ধকাহিনীতে আছে যে, অশোকমাতা বিন্দুসারমহিষী চম্পানগরীর 
(আধুনিক ভাগলপুর অঞ্চলে ) এক পরমাস্ুন্রী নুভদ্রাঙ্গী নামী ব্রাহ্মণকন্তা 

ছিলেন। অশোকের এক সহোদর অঙ্থজেরও নাম বল! হয় বাতশোক বা 

বিগতশোক। ইহা কাল্ননিকও হইতে পারে । ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণ- 
কন্যা বিবাহ সেধুগে অবশ্তই অসম্ভব ছিল না, কিন্তু তথাপি এই কাহিনী 

সাবধানে গ্রহণীয়, কারণ সমাজে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর অনেকে 

স্ব স্ব তক্তিতাজনগণ অকব্রাঙ্গণ হইলেও তাহাদিগকে ব্রাহ্মণী - মাতৃত্ব দানের 

প্রয়াস করিতেন __ যেমন জৈনরা কাহিনী রচন। করিয়াছিলেন যে, ক্ষপ্তিয়াগর্ভে 

জন্মিলেও মহাবীর - ভ্রণ প্রথমে ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎপন্ন হয় এবং দেবতারা তাহা 

পরে ক্ষত্রিয়াগর্ভে স্থানান্তরিত করেন । 

৩গু*তে ব্যবহৃত কথা হইতে মনে হয় উহা অশোক স্বয়ং উৎকীর্ণ করান 
নাই। সম্ভবত রাজপরিবারের অন্ত কেহ (অশোকমাতা ? অথবা অশোকের 

দ্বিতীয়া মহিষী দানশীলা কারুবাকী ? রা* দে.) এই লিপিধুক্ত গুহা দান 

করিয়াছিলেন। বরাবর পাহাড় হইতে ১ মাইল দূরে নাগাজুনী পাহাড়ে 
অশোকপৌত্র দশরথ আজীবিকগণকে লিপিযুক্ত তিনটি গুহা দান করিয়া- 
ছিলেন __ তিনিও ৩গ*র রচয়িতা হইতে পারেন, কারণ ৩৩” অশোকের শেষ 
জীবনে (রাজত্বের উনবিংশ বর্ষে ) উতৎকীর্ণ হয়। 

৫ 
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লক্ষ্যের বিষয় যে, অশোকের যে রাজোপাধি “দেবগণের প্রিয়” অন্তান্য লিপিতে 

এত সাধারণ, তাহা এই লিপিগুলিতে ব্যবহৃত হয় নাই। জনসাধারণ বা 
কর্ষচারীগণ সম্পর্কে নয়, ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে এই লিপিগুলি প্রয়োগ হইয়াছিল 

বলিয়। কি অশোকের রাজোপাধি ব্যবহৃত হয় নাই -_ যেমন ভা*তেও ? 

সভেও ধর্মসন্প্রদায়-সম্পক্ত হইলেও তাহ মহা মাত্রগণের প্রতি আজ্ঞা, সেইজছ্য 

বোধহয় তাহাতে রাজোপাধি পরিত্যক্ত হয় নাই। জৈনশাস্ত্রের বর্ণনায় 

দেখা যায় রাজারা সন্ন্যাসী ধর্মগুরুদের দর্শনে আসিলে সব্্যাসীর নিকট উপস্থিত 

হইবার পূর্বে অলংকার আতরণাদি ছাড়িয়া আসিতেন। 

১ গুহালেখ 

দ্বাদশ - বর্ধাভিষিক্ত রাজা প্রিয়দর্শা করৃকি এহ ন্যাপ্রোধ - গুহা 

আজীবিকগণকে দত্ত হইল। 

্খ্রোধ-গুহা__এই গুহাটির সম্মুখে বা সন্িকটে বটগাছ থাকায় বোধহয় এই 

নাম হয়, তু. রাজগৃছের পিপ্ললী (পিগ্পল _অশ্বথ ) - গুহা ও অপ্তপর্ণী 

(ছাতিম ) -গুহা। 

২ গুহালেখ 

দ্বাদশ - বর্ধাভিষিক্ত রাজা প্রিয়দর্শা কতৃক খলতিক-পর্বতে এই 

গুহা আজীবিকগণকে দত্ত হইল । 

খলতিক-পর্বত-_১১২ পৃ. দে. 

৩ গুহালেখ 

রাজ! প্রিয়দর্শী একোনবিংশতি - বর্ধাভিযিক্ত হইলে --******* 

ভাঙা স্থলে কয়েকটি অক্ষরমান্র পড়া যায়। কেহ বলেন হহা 'জলঘোসাগমথাৎ 

মে ইয়ং কুভা দ্ুপিয়ে খলতিকপবতসি দিনা আজীবিকেহি' - জলঘোষাগমার্থে 

( অর্থাৎ বর্ধাকালে জলের ঘোষ (শব্দ, শ্রোত ) আসায়) ( তাহা হইতে রক্ষার 

জন্য) আমার দ্বারা এই গুহা সুপ্রিয় ( -মনোরম ) খলতিক পর্বতে 

আজীবিকগণকে দত্ত হইল ।” 



লুন্বিনী স্তম্ভলেখ 

এই লিপি - সংযুক্ত গুভ্তটির প্রাপ্তিস্থান হইতেছে বুদ্ধের জন্স্থান লুগ্ষিনী, 
'নেপাল - তরাইএর বস্তী জেলায়। এই স্তন্তের নিকটস্থ একটি 
দেবালয়ের আধুনিক নাম রুম্মিন্দেঈ € -€ লুশ্ষিনীদেবী ?)। দেবালয়টি 
অবশ্ত অশোকের অনেক পরে নিমিত। | 
হিউয়েন ৎসাং এই স্তস্তটি দেখিয়াছিলেন ! লিপিটি খুব স্পষ্ট আছে __ 
ইহার প্রতিকৃতি ১৩ পৃ দে. 
লিপিটি অশোকের রাজত্বের বিংশবর্ষে উৎকীর্ণ। 

লুশ্বিনী স্তস্তলেখ 

এখানে বুদ্ধ শাক্যমুনি জাত হইয়াছিলেন বলিয়! বিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ। কতৃকি শ্বয়ং আগমন করিয়৷ পুজা করা 
হইল । 
এখানে ভগবান জাত হইয়াছিলেন বলিয়। শিলাময় ঝেষ্টনী ( নির্মাণ) 

করান হইল, শিলাস্তত্ত উৎসগিত হইল এবং লুম্বিনী গ্রাম উদ্বলিক 
ও অষ্টভাগিক করা হইল । 

পূজা করা হইল __ “মহীয়িত (হইল )৮ ; /মহ, পুজা করা। 
শিলাময় বেষ্টনী _- সিলাবিগডভীচা; সিলা _ শিলা । বিগডভীচা, অর্থ 

অস্পষ্ট । কেহ মনে করেন বিগড -€ বিকট বিকৃত - নিখিত; ভীচা 
* ভীত্যা (বা ভিত্তিক! ) - দেওয়াল, কোনরূপ বেষ্টনী (বাংলায় ভিত্তি, 
ভীৎ - মেঝে দীড়াইয়াছে )। স্তপাদি পৰিভ্রস্থান বেষ্টনীবদ্ধ করার প্রথ৷ 

সম্বন্ধে ৪৭ পূ দে. কেহ বলেন বিগডতীচা - বিগডভী চা, “বিগড*এর 

অর্থ যাহাই হউক ভী - "ভূৎ » “ধারী, এবং চা” চ (এবং) -_- তাহারা 

বলেন সিলা - বিগডভী শব্দটি “শিলাত্তস্ত' -শব্দের বিশেষণ, অর্থাৎ 
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শিল। - বিগড - ধারী শিলাস্তস্ত' এবং বিগড - কোনরূপ প্রতিমৃ্তি। হিউয়েন 
ৎসাং বলিয়াছেন তিনি এই স্তম্তশিরে বজ্রাঘাতভগ্ন একটি অশ্বমৃতি দেখিয়া- 
ছিলেন। কেহ বলেন হিউয়েন ৎসাং ভুল করিয়াছিলেন __ অশ্ব বুদ্ধের 

জন্ম প্রতীক নয়, প্রব্রজ্যাগ্রহণ - প্রতীক, অতএব স্তস্তশিরে অশ্ব নয়, হস্তী- 

শাবকমূতি ছিল, কারণ হস্তী বুদ্ধের জন্মপ্রতীক। ৪৯ পৃদে. কিন্তু তাহার 
স্থাপিত অন্য স্তম্তগুলি সম্পর্কে অশোক শুন্তশিরের পণুযৃতি সম্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই, এখানে তাহা বলিবার কোন বিশেষ কারণ ছিল মনে হয় না। 

উৎসর্পিত -_ উসপাপিতে, উৎ1/স্থপ., ণিচ। কেহ বলেন “উচ্ড্রায়িত”, 
উৎ/শ্রি, ণিচ,। 

উদ্বলিক _- উৎ+বলিক। বলি-রাজস্ব, খাজন।; কেহ বলেন খাজনা 

ছাঁডাঁও অন্তান্তঠি অতিরিক্ত কর, 'উপরি* বা আবওয়াঁব। 

অষ্টভাগিক -__- যে রাজকর - স্বরূপে উৎপন্ন বস্তর অষ্টমাংশ দিবে। সে বুগে 

সাধারণত করস্বরূপে বষ্ঠাংশ দেয় ছিল, কৌটিল্য - অর্থশাস্ত্রেও তাহাই আছে। 
কিন্তু তাহা হইলে উদ্দলিক - “ সম্পূর্ণ) করমুক্তি' হয় না, “উপরি? প্রত্ৃতি 
হইতে পারে। কেহ বলেন “অর্থভাগিক” - অর্থদান প্রাপ্তির যোগ্য ; তু. 
ভাগ' (৭8 পৃ) ও প্রতিভাগ' (৮৭ পৃ)। 



নিগালীসাগর স্তস্তলেখ 

এই লিপিধুক্ত স্তম্তটির প্রাপ্তিস্থান নেপাল - তরাইএর বস্তী জেল! __ লুগ্িনী- 
স্তস্ত হইতে ১৪ মাইল উত্তর - পশ্চিঘে | 
এই স্তম্ভের আধুনিক স্থানীয় নাম ভীমের হ'কা (নিগালা ) এবং সন্মিকটস্থ 
পু্ষরিণীর নাম নিগালী-সাগর। 

হিউয়েন ৎসাং এই স্তম্ত ও সন্িহিত স্তপ দেখিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি স্তন্তের 
উচ্চতা যাহা বলিয়াছেন তাহা বিদ্যমান স্তস্তের উচ্চতা হইতে কম। 

নিগালাসাগর স্তস্তলেখ 

চতুর্দশ - বধাভিষিক্ত দেবগণের প্রিয় প্রিয়দশী রাজা করৃ্ক বুদ্ধ 

কনকমুনির স্তুপ দ্বিতীয় বার বহিত হইয়াছিল । 

এবং, বিংশতি - বরধাভিষিক্ত (তাহার দ্বারা ) স্বয়ং আগমন করিয়া 

( এখানে ) পুজা করা হইল এবং শিলাস্তস্ত উৎসপিত হইল । 

বুদ্ধ কনকমুনি __ বৌন্ধ কাহিনীতে শাক্য গৌতমের পূর্বে যে ২৪ জন 
প্রত্যেক - বুদ্ধ'এর ( অর্থাৎ যাহার! সম্বোধি লাভ করিলেও তাহা প্রচার করেন 

নাই ) কাহিনী আছে, ইনি তাহাদের মধ্যে ২৩তম | 
দ্বিতীয়বার _- “দ্বিতীয়ম্”, কেহ বলেন _ দ্বিগুণ । 

বিংশতি - বর্ষ -__ এই শব্বদ্বয় ভাউিয়! গিয়াছে এবং লু*র ছারা বা আচ্ছরূপ্যে 

তাহা এখানে অন্থুমান করা যাঁয়। 
এবং শিলাস্তস্ত উৎস...এই শব্বগুলিও ভাঙ৷ এবং লু" হইতে অস্থুমিত। 



₹ঘভেদ স্তভ্তানু শাসন 

এই লিপিটি উত্তরভারতের নিম্নোক্ত তিন স্থানে পাওয়া গিয়াছে : 
১. সারনাথ __ কাশী হইতে ৬ মাইল । এইস্থানই বুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচার বা 
“্মচক্র-প্রবর্তন-ক্ষেত্র প্রাচীন খষিপত্তন-সগদাব। এখানে যুগে যুগে বহু স্তূপ 

চৈত্য বিহারাদি নিগ্রিত হয়। এখানকার স্তস্তটি সম্বন্ধে ৪৮ পৃ দে. হিউয়েন 
সাং এখানকার স্তম্ভের যে উচ্চতা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যমান স্তম্ভের উচ্চত৷ 

অপেক্ষা অনেক অধিক -- হয়ত তিনি অধুনানুপ্ত কোন একটি দ্বিতীয় স্তন্ত 
সম্বন্ধেই ইহা! বলিয়াছেন, সেই লুপ্ত স্তস্তে সম্ভবত এখানে বুদ্ধের ধর্মচক্র-প্রবর্তন 
সম্বন্ধীয় অশোকলিপিও উৎকীর্ণ ছিল। অথব৷ হিউয়েন ৎসাং স্তম্ভের উচ্চতা 

অস্থমানে দুল করিয়াছিলেন। 

এখানকার লিপিটি বস্তৃতপক্ষে পাটলিপুত্রের -মহামাত্রগণের উদ্দেশে রচিত 

সভে*র প্রতিলিপি। 

বিচ্ভমান স্তন্তের পাদদেশে পরবর্তী যুগের ছুইটি লিপিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। 

একটি অশ্বঘোষ নামক কোনও রাজার (সময় অজ্ঞাত); এবং অপরটি 

গুপ্তযুগ-প্রারস্তের একটি বৌদ্ধলিপি। 
সারনাথে এখন যে ধামেক' ( -ধর্মচক্র ) নামক স্ত.পটি আছে, তাহা অশোক- 

পর যুগে নিগিত। 

২. এলাহাবাদ __ এই স্তস্তটি এখন এলাহাৰাদ ফোর্টে রক্ষিত আছে। 
এখানকার লিপিটিতে কৌশাম্বীর নাম থাকায় কেহ মনে করেন এই স্তস্তটি 
অশোক কতৃক কৌশাম্বীতে (২৫ পৃ দে.) স্থাপিত হইয়াছিল এবং পরে কেহ 
(হয়ত আকবর বা জাহাংগীর ) ইহা! এলাহাবাদে স্থানাস্তরিত করেন _ 
যেমন ফীরোজ শাহ, দুইটি স্তস্ত অন্তর হইতে দিল্লীতে আনয়ন করেপ (স্ত* 
অধ্যায় দে. )--এবং সেইজন্য এই স্তস্তটিকে কেহ এলাহাবাদ-কৌশামী স্তস্ত 
বলেন। কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। গঙ।- যমুনা সঙগমস্থান হয়ত 

অশোকধুগেও বহুলোকসমাগম-ক্ষেত্র ছিল, তাই অশোক এখানে স্তন্তটি 

স্থাপনা করিয়াছিলেন । 



সংঘভেদ স্তস্তান্থুশাসন ১১৯ 

পাটলিপুত্রের মহামাত্রগণকে উদ্দেশ করিয়া রচিত সভে্টির প্রতিলিপি যেমন 
সারনাথেও উৎকীর্ণ হইয়াছিল (সারনাথ তখন বোধহয় পাটলিপুত্র- 

মহামাত্রগণের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল), সেইরূপ কৌশাম্বী-মহামাত্র- 

গণের উদ্দেশে রচিত সতেণ্র প্রতিলিপিই এলাহাঁবাদ-স্তস্তেও উৎকীর্ণ হইয়! 
থাকিতে পারে। অশোকষুগে গঙ্গাষমুনা সঙ্গমস্থান কৌশাম্বী-মহামাত্রগণের 

শাসনাধীন থাকিতে পারে। পাটলিপুত্রের স্তম্ত যেমন, সেরূপ কৌশাীর 
্তস্তও বোধহয় বিনষ্ট হইয়। গিয়াঙ্ছে। 
সভে* ব্যতীত অন্তান্ত কয়েকটি অশোকলিপিও এই স্তস্তে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, 

যথ। রা* এবং ১-৬ সত" __ সেগুলির বৃত্ত পরে যথাস্থানে দে. 

অশোকলিপির লাইনগুলির ফাকে ফাকে পরে অন্তান্ত রাজাদের লিপিও 

এই স্তন্তে উৎকীর্ণ হয় __ যেমন সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (শ্রী, ৩৩০ __ ৩৭৬) 
দিশ্বিজয় সম্বন্ধে কবি হরিষেণ রচিত বিখ্যাত প্রশস্তিটি (ইহাতে "অয়ং 
সমুচ্ছিতঃ স্তস্তঃ'এর উল্লেখ আছে )-- এবং জাহাংগীরের (শ্রী. ১৬০৫) 
একটি লিপি। অশোকলিপির অর্থ না বুঝিলেও সমুদ্রগুপ্ত অবশ্যই জানিতেন 
যে উহা! অশোঁকোৎকীর্ণ এবং জাহাংগীরও নিশ্যয় শুনিয়াছিলেন যে এ 

স্তম্তে রাজলিপি আছে। প্রীয় ছুই সহজ বৎসরের মধ্যে তিনজন অতি 
বিখ্যাত রাজার লিপিসংযুক্ত এই স্তম্ুটি তাই ভারত - এ্রতিহাসিকগণের 
দৃষ্টিতে মহামূল্য। 
৩. সাচী ( «৫ শাস্তি? ) __ মধ্যভারতের তোপাল («৫ ভোজপাল ) রাজ্যে 

অবস্থিত, যেখানে বিখ্যাত স্লীচী স্তপ আছে। বর্তমান স্তুপটি, অশোকনিমিত 
সপ বিধ্বস্ত হইবার পর তাহাই বিতিন্ন যুগে বহুৰার বাড়াইয়া পুননির্মাণের 
ফল। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের যে পৃতাস্থি ইদানীং খ্যাতিলাভ 
করিয়াছে, তাহা প্রথমে এখানে আবিষ্কৃত হুইয়া ইংলণ্ডে নীত হয়। 
বৌদ্ধ সংঘে মতভেদ ও দলভেদ নিবারণের জন্ত অশোক পাটলিপুজে যে 
ভিক্ষুসমাগম আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা! ইতিহাসে ৭00 759017186 

0০001] নামে পরিচিত। কথিত আছে এই সভা অশোকের রাজত্বের 
২২শ বর্ষের ঘটনা । স্থবির মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যকে ( ১০৫ পূ দে.) সভাপতি 

করিয়া অশোক বিবাদী ভিক্ষুদের প্রত্যেককে এই সতার সম্মুখে প্রশ্ন করেন 



১২ অশোকলিপি 

এবং তাহাদের উত্তর অমনোনীত হইলে তাহাদিগকে সংঘচ্যুত করেন _- 
ইহাতে বুঝা! যায় রাজ্যশাসন বিষয়ে যেমন, তেমনি যে ধর্মমওলীর তিনি 
অস্তভূক্ত ছিলেন, তাহার বিষয়েও অশোক তিতিক্ষার পরিবর্তে কিরূপ 

দু শাসন অবলম্বন করিতেন। এই ভিক্ষুদতার আলোচনা! ও ক্রিয়াবলীতে 

অবশ্ত অশোক রাজারূপে নয়, ভিক্ষুবেশী ভিক্ষরূপেই যোগদান করিতেন, 

কারণ নিজেদের ব্যক্তিগত মতামত সংঘনায়কদের নিকট প্রকাশ করার 
অধিকার গৃহী ভক্তগণের থাকিলেও ভিক্ষুসংঘের অধিবেশনে কোন অ-ভিক্ষুর 

স্থান নাই। কিন্তু ভিক্ষুবেশী হইলেও অশোকের মনোভাব ছিল শাসক 
রাজার । 

এই লিপিটি সম্ভবত উক্ত সভার কার্ষাস্তে রাজকর্মচারীগণকে উদ্দেশ করিয়া 

প্রকাশিত হয়, যাহাতে তাহারা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন যে সংঘের ভিতরে 

হউক বাহিরে হউক, কোথাও যেন বিবাদী ভিক্ষুগণ হুষ্টতা প্রকাশের 

অবকাশ না পায়। 

ছোটশি"র মত এই লিপিটিরও শেষাংশ সর্বত্র উৎকীর্ণ হয় নাই। তাহাতে 

মনে হয় উক্ত অংশ প্রকাশের জন্য নয়, লিপিটির বহুলপ্রচারের জন্য 

মহামাব্রগণের প্রতি নির্দেশরূপে প্রেরিত হয় এবং তাহা ঠিক বুঝিতে না 
পারায় উহ্াও একস্বানে উৎকীর্ণ হয় । 

সংঘতেদ স্তস্তানু শাসন 

সারনাথ 

দেবগণের প্রিয় আজ্ঞ। করিতেছেন : 

যে কেহ সংঘ ভেদ করিবে". র 
যে কেহ ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী সংঘ ভঙ্গ করিবে, তাহাকে শ্বেত বস্ত 

পরিধান করাইয়া অনাবাসে বাস করাইতে হইবে *%* -_ | 
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এইরূপে এই শাসন ভিক্ষুলংঘে ও ভিক্ষুণীসংঘে বিজ্ঞাপিত করিতে 
হইবে । ্ 

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিয়াছেন : 

এইরূপ একটি লিপি তোমাদের নিকটে রহিবে ( বলিয়া ) সংসরণে 

রক্ষিত হইল, 

এবং এইরূপই একটি লিপি উপামকগণের নিকটে রক্ষা করাও, 

এবং, সেই' উপাসকগণ এই শাসন সন্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য 

যেন প্রতি উপবাস-দিবসে ( বিহারে ) যান, 

এবং, এই শাসন সন্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য এবং (ইহা) 

জানিবার জন্য এক একজন মহামাত্র প্রতি উপবাস-দিবসে অবশ্য 

উপবাস-সভায় যাইবেন । 

এবং, যতদুর তোমাদের ( করতৃত্ি)ক্ষেত্র, সর্বত্র তোমরা এই বাক্যে 
( ইহা ) প্রেরণ করাও, 

এবং সেইরূপ সকল কোটবিষয়ে ( ইহা৷ ) এই বাক্যে প্রেরণ কবাও। 

দেব'"*'আজ্ঞা করিতেছেন __ সা. শুধু “দেবা-*”', বাকি ভাঙিয়া গিয়াছে । 

এ. হইতে ইহা! পুরণ করা হইল । 
পাট-** ভাঁঙ1। এ. “কৌশাম্বীতে মহামাত-*...*, সম্ভবত “কৌশাম্বীতে 
(অর্থাৎ কৌশাম্বীস্থ ) মহামাত্রগণকে দেবগণের প্রিয়ের বচনে এইরূপ 
বলিতে হইবে" ছিল, তু. ৯২ পৃথ*। সেইরূপ সা. “পাটলিপুত্রে মহামাত্র- 
গণকে"-” প্রভৃতি বোধহয় ছিল। 

যে কেহ সংঘ ভেদ করিবে ******** সবত্রই ভাঙা । এ. "****সমশ্র কৃত সংঘে 

লওয়া হইবে না"। সমগ্র কৃত » যাহা পুনরায় একত্রিত করা বা মিলিত 

হইয়াছে । সী. “ভিক্ষগণের ও ভিক্ষুণীগণের (মধ্যে ) যে পৌব্রপ্রাপৌন্রিক 
চান্দ্রমঃ-সৌর্ধিক (স)মগ্র কৃত (সং)ঘ ভেদে)-***." | 

ম্বেত বন্তর-__ “অবদাত দৃষ্য”। গৃহস্থ বা অ-শ্রমণের বেশ, কারণ বৌদ্ধ- 



১২২ অশোকলিপি 

ভিক্ষুরা পীতবস্ত্র পরিধান করিতেন। অর্থাৎ সংঘ হইতে বহিষ্কার। 
পরিধান করাইয়া __ সংনংধাপয়িয়া, “সন্বদ্ধ করাইয়া”, সম্7/নহ., ণিচ। 
অনাবাসে -_- বিহার ব্যতীত (অর্থাৎ বিহারের বাহিরে ) অন্ত স্থানে -* 

সংঘারাম হুইতে বহিষ্কার । সংঘের সাধারণ নিয়ম ছিল কলহাদির শাস্তি- 

রূপে অপরাধীকে নিঃসারণ” বা অন্ত সকলের মধ্য হইতে পৃথক করিয়া 
'পরিবাস+ বা সাময়িক অন্তাত্র থাকিতে দেওয়া হইত, ইহার অধিক বোধহয় 
সংঘনায়কগণ সাহস পাইতেন না। বিহার হইতে সম্পূর্ণ বহিষ্কার অশৌকই 
প্রথম ব্যবস্থা করিলেন। গীতবস্ত্র ছাড়াইবার কথাও সংঘ - ইতিহাসে 
নাই _ মহাবস্ততে বণিত আছে এই সভায় অশোক প্রত্যেক তিক্ষুকে 
সভার সিদ্ধান্ত জানাইয়! প্রশ্ন করিয়াছিলেন উহ সে গ্রহণ করে কি না 

এবং কাহারও উত্তর অসস্তোবজনক হইলে তাহাকে 'শ্বেতবন্ত্র দান” 

করিয়াছিলেন। এই লিপিতে বুঝা যায় অশোক যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, 
তাহ! শান্ত্রবর্ণন৷ অপেক্ষাও কঠোর ছিল। 

বাস করাইতে __ সা, এ. "আবাস করাইতেঃ। 
ক এ. এইখানেশেষ হইয়াছে । তাহার পর “আমার ইচ্ছা যে সমগ্র(কৃত) 
সংঘ যেন চিরস্থিতিক হয়” এই কথাগুলির পর সী. শেষ হইয়াছে। 
তিক্ষণী __ দলতেদ কলহাদি ব্যাপারে ইহারাও যে পটু ছিল তাহা বেশ 
অন্থমান হয়, ৮৩ পৃ "স্ত্রী - অধ্যক্ষ - মহামাত্র' টি. দে. 

সংসরণ -_ অর্থ অস্পষ্ট। কেহ বলেন “ভিক্ষুদের সভাগৃহ', কেহ “অপিস 

বা দপ্তর কেহ 'নগরপ্রবেশের রাজপথ'। জেনশান্ত্রে সমোসরণ” 

মহাবীরের উপদেশদান - সতা বা তাহাতে আগত জনতা বা সেই সভায় 
জনতার সমাবেশ হওয়া। 

রক্ষিত __ নিক্ষিপ্ত” । 

উপাসক -_ গৃহী তক্তগণ। ১০৫ পৃ দে. 

নিঃসনেহ হইবার জন্য -₹ «বিশ্বাস করিবার জন্ত” | 
উপবাস দিবস _- অষ্টমী তিথি । 

জানিবার জন্য -_ মনে রাখিবার জন্ত | 

অস্ত __ ঞব” | 
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(কত ক্ষেত্র __ “আহার” তু. ১০৮ পৃ। 
বাক্যে _- “ব্যঞজনে” তু. ১০৮ পৃ। 

প্রেরণ _- বি/বস্, তু. ১০৮ পৃ। 
কোটবিষয় __ ছুর্গসংরক্ষিত এলাকা । বোধহয় বিবাদী ভিক্ষুরা যাহাতে 
দূরস্থ ব। নির্জন স্থানে মিলিত হুইয়! দল গঠন করিতে না! পারে। 



স্ব্রূ অনুশাসন 

এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান বৈরাটের (১০২ পৃদে.) নিকটবর্তী ভাব্র নামক 

স্থান। এই শিলাফলকটি এখন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত 
আছে বলিয়া ইহাকে “কলিকাতা - বৈরাট লিপি*ও বল! হয় । 
নানা কারণে এই লিপিটি বিশেষ অনগ্তসাধারণ। ইহা রাজপুরুষগণ বা 
প্রজাবর্গের প্রতি নয় _- যে ধর্ম - সম্প্রদায়কে অশোক সবাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা 

করিতেন, ইহা! সেই বৌদ্ধসংঘের উদ্দেশে তাহার বাণী। অন্ান্য লিপির 

তুলনায় ইহার সবিনয় ভাব লক্ষণীয় ; ইহাতেও 'অশৌক তাহার 'দেবগণের 

প্রিয় রাজোপাধি ব্যবহার করেন নাই (১১৪ পৃদে.)। 
১, ২ পৃথ*, ছোটশি* ও সভে” অশোক উচ্চতম রাজপুরুষগ্ণকে তোমরা" 
বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছেন, কিন্ত এই লিপিতে তিনি সংঘকে “আপনারা, 
বলিয়াছেন। বস্ততপক্ষে এই লিপিটিও একটি অন্থুশাসন __ অর্থাৎ অন্য 

অচ্থুশাসনগুলি যেমন রাজপুরুষ বা প্রজাসাধারণের প্রতি অশোকের অনুজ্ঞা, 

ইহাও তেমনি বৌদ্ধ সংঘের প্রতি তাহার অন্ুজ্ঞ।; কিন্তু তথাপি “আমি 
বলিবার যোগ্য" প্রভৃতি বাক্যে তাহার সবিনয় সন্ত্রম প্রকট হইয়াছে । 

তাহার “ইচ্ছা” ও “অভিপ্রেত' প্রকাশের কথা তিনি এখানে বিনীততাবে 

বলিলেও অন্যত্র তাহাতে যেমন তাহার আজ্ঞা বুঝাইয়।ছে, এখানেও তাহাই 
বুঝাইয়াছে। 
তাহার 'মাগধ পদবী কেবলমাত্র এই লিপিটিতেই পাওয়া যায় (১৯ পূদে.)। 

ইহার অর্থ 'মগধের (রাজা ),। ইহা ব্যবহার করিবার একটি কারণ বোধ- 

হয় এই যে, বুদ্ধের সমসাময়িক “শ্রেণিক' বা “শ্রেণ্য” উপনামে পরিচিত রাজা 
বিশ্বিসার এই পদবীতে অভিহিত হুইতেন -__ পালিশাস্ত্রের বর্ণনায় প্রায়ই 

দেখা যায় “রাজা মাগধো সেনিয়ো বিশ্বিসারোঃ । বৌদ্ধশাস্ত্রের সেই প্রাচীন 

রীতি অঙ্থুদরণ করিয়া অশোক বোধহয় দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বুদ্ধের 

যুগে বুদ্ধতক্ত বিশ্িসার ও সংঘ পরস্পরকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন, তিনিও 
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সেইরূপ হইতে চাহেন। বুদ্ধভক্ত ব| রাজারপে বিশ্বিসার বৌদ্ধ সংঘের 
ব্যাপারে যতট1 হস্তক্ষেপ করিতেন, অশোক কিন্তু সংঘ বিবয়ে তাহা অপেক্ষা 

অনেক অধিক আধিপত্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধশাস্ত্রের অংশরূপে অশোক যে 'পর্যায়” অর্থাৎ ধর্মপাঠ (981)-গুলির নাম 
করিয়াছেন, সেগুলিতে অধুনাপ্রচলিত পালিশাস্ত্ের কোন্ কোন্ অংশ 

বুঝাইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মততেদ আছে। কিন্তু পালি- 
শাস্ত্রের অধিকাংশ অশোকপর যুগে রচিত হইলেও অনেক বুদ্ধবচন যে 
অশোকের ফুগেই বিধিবদ্ধাকারে প্রচলিত ছিল, তাহা অশোকের উল্লেখ 

হইতে প্রমাণ হয় (৭৬ পৃ “দান সাধু” কথার টি. দে. )। 

অনুমান হয় তৃতীয় সংঘ - সমাগমের (16 73590171956 0০57791) পর 

রাজকর্ষচারী ও জনসাধারণের উদ্দেশ্তে যেমন সভেণ্, তেমনি সংঘনায়কদের 

উদ্দোস্তে এই লিপিটি প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে। 

ভাব্রূ অনুশীলন 

প্রিয়দ্শা রাজা মাগধ সংঘকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছেন : 
(আমি আপনাদের ) স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য ( কামনা করি )। 

হে ভদন্তগণ, আপনাদের নিকট (ইহা) বিদ্িত বুদ্ধের প্রতি, 
ধর্মের প্রতি, ও সংঘের প্রতি কতদূর আমার শ্রদ্ধা ও গ্রীতি। 
হে ভদন্তগণ, যাহা কিছু ভগবান বুদ্ধ কতৃক ভাষিত হইয়াছে 
তাহ। সবই সুভাষিত। 

কিন্ত হে ভদন্তগণ, যাহা কিছু আমার নিকট “এইরূপে সদ্ধর্ম 
চিরস্থিতিক হইবে" মনে হয়, তাহা আমি বলিবার যোগ্য । 

হে ভদস্তগণ, এই ধর্মপর্যায়গুলি -_ ( যথা ) বিনয় - সমুকর্ষ, আর্ষ- 
বংশ, অনাগতভয়, মুনিগাথা, মৌনেয়শ্ত্র, উপতিষ্যু - প্রশ্ন, এবং যে 
রাহুল - অববাদ মুষাবাদ - সম্পর্কে ভগবান বুদ্ধ কতৃক ভাষিত 

হইয়াছিল, -- 



১২৬ অশোকলিপি 

হে ভদস্তগণ, আমি ইচ্ছা করি যে এই ধর্মপ্ধায়গুলি বনু ভিক্ষুগণ 
ও ভিক্ষুণীগণ যেন পুনংপুন শ্রবণ করে ও স্মরণে রাখে, 
এবং উপাসকগণ ও উপাসিকাগণও ( যেন ) সেইরূপ ( করে )। 

হে ভদন্তগণ, এইজন্য আমি ইহা! লেখা ইতেছি যে ( তাহারা ) আমার 
অভিপ্পেত জানুন । 

স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য -- “অল্প - আবাধতা ও স্পর্শ - বিহারতা” ; শব্বদ্ধয় পা. 

সাহিত্যে স্থপরিচিত। অল্প - আবাধ - রোগহীনতা ; আবাধ, ৭৫ পূ দে. 

স্পর্শ - সুখ । 
তদন্ত -_ মহাশয়। -€ তবৎ নহে, «€ ভদ্র 
শ্রদ্ধা ও গ্রীতি _- “গৌরব ও প্রসাদ”। 
তাষিত __ কথিত, ব্যাখ্যাত। দ্ু“-_ উত্তম বলা হইয়াছে । 
যোগ্য _- “/অহ্”, বলিতে অধিকারী হইবার অন্মতিপ্রাপ্তির উপযুক্ত। 
পর্যায় __ ( বাক্য ) - শ্রেণী, ( উক্তি ) - মালা। 

বিনয় - সমুৎ্কর্ষ, আর্ধবংশ, অনাগততয় ও মৌনেয়স্ত্র _ এগুলি সম্ভবত 
এখন অংগুত্তর - নিকায়ের অস্তভুক্ত। 
মুনিগাথা, উপতিষ্য - প্রশ্ন __ এই ছুইটি সম্ভবত এখন ন্বত্তনিপাতের অন্তভুক্তি। 
উপতিষ্য - বিখ্যাত বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র । 

রাহুল - অববাদ _- এখন মজ ঝিম - নিকায়ের অন্তভূক্ত। রাহুল - বুদ্ধের 
পুত্র। অববাদ - উপদেশ। একবার বুদ্ধের রাঁজগৃহে বাসকালে রাহুল 

রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তা আম্রযষ্টিকায় ( অন্বলট্ঠিকা) অবস্থিতি 
করিতেছিলেন ; একদিন সন্ধ্যাকালে বুদ্ধ হঠাৎ একাকী রাহুলের আবাসে 

উপস্থিত হুইয়া কোনরূপ ভূমিক! না করিয়া পুত্রকে মিথ্যাভাষণের দোষ 
সম্বন্ধে সবিস্তারে উপদেশ দেন। রাহুল বোধহয় কিছু তরল ও চঞ্চলমতি 
ছিলেন এবং বুদ্ধ বোধহয় জানিতে পারিয়াছিলেন যে রাছুল কোন কারণে 

মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। অশোকের এই উপদেশটির শুধু নাম নয়, 
বিষয়বস্তরও উল্লেখে মনে হয় কলহ ও সংঘভেদ - পরায়ণ শিক্ষুগণের 



ভাব্রূ অনুশাসন ১২৭ 

অনেককে তিনি মিথ্যাবাদী বুঝিয়া তাহাদের শোধন - উদ্দেস্টে এই উপদেশটি 
পাঠের পরামর্শ দিয়াছিলেন। 

বহু তিক্ষগণ -_- বুকে ভিখুপায়ে, সং বহুকো ভিক্ুপ্রায়। ভিক্ষুণীগণ -_ 

৮৩ পৃ স্ত্রী" অধ্যক্ষ - মহামাত্রগণ শব্দের টি. দে. 

পুনংপুন _- অভিখিনং, -€ অভীক্ষম্ _ 'সর্বদা'ও হইতে পারে। 
ল্মরণে রাখে -- “উপধারণ করে”, উপা/ধূ » “চিস্তা, মনন+ও হয়। 

উপাসক _- ১০৫ পৃ দে. 
( তাহারা ) __- আপনারা, মধ্যমপুরুষ স্থানে গৌরবে প্রথমপুরুষ | 



রাজ্জীর স্ত্তান্ুশাসন 

এই লিপিটির প্রাপ্তিস্থান এলাহাবাদ -স্তস্ত ( ১১৮ পৃ দে.)। ইহার প্রতিলিপি 

সম্ভবত অন্তত্রও ছিল, যেহেতু ইহাতে র্বত্র মহামাত্রগণকে' কথার উল্লেখ 

আছে, কিন্তু অন্য গ্রতিলিপিগুলি লুপ্ত হইয়াছে। 

রাঁজ্ৰীর স্তম্তানুশাসন 

দেবগণের প্রিয়ের বচনে সর্বত্র মহামাত্রগণকে (এইরূপ ) বলিতে 

হইবে ঃ 

এখানে ছিতীয়া দেবীর যে সকল দান -- আত্রবৃতিকা বা আরাম 

বা দ্রানগৃহ বা অন্ত যাহা কিছু সেই দেবীর (দানরূপে ) গণ্য 

হয় _- সেগুলি “দ্বিতীয়া দেবা তীবরমাতা কারুবাকীর (দান) 

এখানে--অশোকের রাজ্যে, তু. ৫৭ পৃ। 

দ্বিতীয়া দেবী __ ২৫ পৃ দে. ৫শি* ও ৭স্ত* হইতে বুঝা যায় অশোকের অনেক 

পত্বী ছিলেন। সিংহলী মহাবংসপ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে তাহার এক পদ্ধী 

বিদিশ। - নগরবাসিনী ছিলেন এবং পাটলিপুত্রে থাকিতেন না। এই লিপির 

দ্বিতীয় দেবীর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, মনে হয় অনেক দিন অপুত্রকা 

থাকিবার পর তাঁহার তীবর নামক পুত্রের জন্ম উপলক্ষে এই লিপিটি 

প্রকাশিত হয়। তিনি যে বছদীনশীলা ছিলেন তাহা ণিঃসন্দেহ। তাহার 

নামের অর্থও বড় স্থন্দর, যিনি বাক্-কলাদক্ষা। 

বৃতিকা__বডিকা, বাটিক, বাগান। যাহা রৃতি বা বেডা দিয়া ঘেরা। 

আরাম-_অতিথিশালা । 

দানগৃহ-_অরসত্র প্রভৃতি 

এইরূপে'***ততত। অস্পষ্ট শব্দটির মধ্যের 'নঃ অক্ষরটি মাত পড়া যায়, সম্তবত 

'গনিতবিয়ে” গণ্য করিতে হইবে” ছিল। রঃ 



সাতটি স্তস্তানুশাসন 

এই লিপিগুলির প্রার্ধিস্থান সবই উত্তরতভারতে, যথা : 

রামপূর্ব।- বিহারের চম্পারন জেলায় বেখিয়া (€ বেত্রিকা ?) হইতে প্রায় 
৩২ মাইল উত্তরে। এই স্তম্তটিতে ১--৬স্ত* আছে। এই স্তস্তের 
সিংহ-শিরোভূষণ কলিকাতা! মিউজিয়মে রক্ষিত আছে (৪৮ পৃ. দে.) 

লউড়িয়৷ -অররাজ) বিহারের চম্পারন জেলায় লউড়িয়৷ নামক দুইটি গ্রামে । 
টি জন নিকটস্থ অররাজ নামক একটি শিব মন্দির হইতে প্রথমটির 

এবং সন্নিহিত নন্দনগড় নামক গ্রাম হইতে দ্বিতীয়টির এখন নাম- 
করণ হুইয়াছে। উভয় স্তম্তেই ১--৬স্ত* আছে। দ্বিতীয় স্তস্তে 

সআাট আওরংজীবের একটি লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল । 

এলাহাবাদ _- ১১৮ পূ দে. ১৬ ভ্ত*। 

দিল্লী - মীরাট-_-এই স্তস্তটি এখন দিল্লীর উত্তরপশ্চিমে “রিজ২ 8148০” নামক 
উঁচু জায়গায় আছে। সুলতান ফীরোজ শাহের (শ্রী. ১৩৫১ 
১৩৮৮) প্রতিহাসিক শম্স্-ই-সিরাজ বলিয়াছেন যে এই ত্তস্তটি 

ন্থূলতান মীরাট অঞ্চল হইতে আনিয়! এখানে তাহার বাগানবাড়ীর 
টিলায় স্থাপন করেন। ইহাতে ১-__৫ স্ত* আছে এবং সম্ভবত ৬ 

স্ত*ও ছিল । 

দিল্লী - তোপরা-_-এখন “দিল্লী গেট” নামক দ্বারের দক্ষিণপূর্বে ফীরোজ শাহ্, 
কোট্লার মধ্যে একটি তিন-তলা অষ্টালিকার ছাদের উপর 

অবস্থিত। পূর্বোক্ত মুসলমান এতিহাসিক সিরাজ বলিয়াছেন 
যে, এই ্তম্ভটি পুর্বে শিবালিক গিরিমালার মধ্যবর্তী তোপরা 

নামক স্থানে ছিল এবং ইহার বৃহদাকৃতি, রক্কিমবর্ণ ও মস্যণ 
পালিশে মুগ্ধ হইয়া স্থলতান ফীরোজ ইহা! বশত মণ শিমুল 
তুলায় জড়াইয়৷ ৪২ চাকার একটি মান্ুষটানা গাড়ীতে যমুনাতীরে . 
আনেন। তারপর কয়েকখানি একত্রবন্ধ বড় বড় নৌকায় স্তস্তটিকে 

১৭ 



১৩৩ ্ অশোকলিপি 

দিল্লীতে উপস্থিত করিয়! সুলতান তাহ! স্বীয় প্রাসাদশিরে স্থাপন 

করেন। ইহাতে ১৭ সত". আছে, অতএব ৭ স্তটি শুধু মাত্র 
এই একস্থানেই প্রাপ্য । পরবর্তীকালে চাহমানবংশীয় রাজা 

বিশালদেব (শ্রী. ১৯৬৪) এই স্তস্তে স্বকীয় তিনটি লিপি উৎকীর্ণ 
করান । 

অশোকস্থাপিত স্তস্তগুলির নির্মাপকৌশলের কথা ও শিরোতুষণ - সিংহ্মৃত্তি 
প্রস্ৃতির কারুনৈপুণ্যের কথা ৪৭-_-৪৮ পৃ বলা হইয়াছে। অধিকাংশ 
স্তস্তই প্রথম আবিফারের সময়ে ভগ্নদশায় বা ভূপতিত ছিল। শিলা ও 
স্তস্তগুলিতে পরবর্তী রাজাদের লিপিসংযোগের কথাও পূর্বে উল্লিখিত 

হইয়াছে। সাধারণ লোকে লিপিগুলির ইতিহাস কিছুই জানিত না, 
স্তস্তগুলিকে শিবলিংগ বা ভীমের গদা মনে করিত এবং পাগ্ডারা পয়স! 

লইয়! ইহাতে দর্শকদের নাম খোদাই করিয়াও দ্বিত। 
বোধহয় পুর্বপ্রকাশিত লিপিগুলিতে বিভিন্নস্থানে পাঠাস্তর-বাহুল্য ও বৈচিত্র্যের 
অভিজ্ঞতায় অশোক বুঝিয়াছিলেন যে তাহার প্রেরিত পাতুলিপির সব 
কথার অর্থ সর্বত্রের রাজপুরুষগণ বুঝিতে পারেন নাই। তাই বোধহয় 

তিনি স্ত*গুলির প্রকাশে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনের আদেশ দিয়াছিলেন, 

কারণ দেখা যায় স্থানীয় বানান-ব্যাকরণের স্বল্প বিভিন্নতা ব্যতীত স্ত*গুলি 
সর্বত্রই প্রায় একরূপ, অবস্থ যতদুর আজও পঠনীয় অবস্থায় আছে। লিপি- 

করপ্রমাদ সম্বন্ধেও যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল, তাহাও 

বুঝা যায়। 
এই লিপিগুলি সবই অশোকের রাজ্যাভিষেকের ২৬--২৭ বর্ষে প্রকাশিত 

হয়। শিঞ্গুলির প্রায় ১২ বৎসর পরে প্রকাশিত এই স্ত“গুলিতে অশোকের 

মনোভাবের পরিণতি ও ভাষার গাঢতাও লক্ষণীয় । 

সব স্ত*গুলিতেই এখানে দগিল্লী-তোপরা লিপিকে প্রধান মূললিপিরূপে গ্রহণ 
করা হইল। 



১ স্তস্তানুশাসন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 
ষড়বিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল। 

উত্তম ধর্মকামতা, উত্তম পরীক্ষা উত্তম (ধর্ম )শুঞ্রাধা, উত্তম (ধর্ম )ভয় 
এবং উত্তম উৎসাহ ব্যতীত এহিক -পারত্রিক (বিষয়) সম্পাদন 
করা কঠিন। 

কিন্ত আমার অন্ুশাস্তি দ্বারা এই ধর্মাপেক্ষা ও ধর্মকামতা দিন দিন 
বর্ধিত হইয়াছে এৰং বর্ধিত হইবেও । 
উচ্চ (শ্রেণীয় ) নিম্ন ( শ্রেণীয় ) ও মধ্যম (শ্রেণীয়) আমার পুরুষগণ 
( ইহা নিজেরা ) অন্ভুবিধান করেন ও সম্পাদন করেন এবং অপরকেও 

( ইহাতে ) প্রণোর্দিত করিতে পারেন। 
অন্ত-মহামাত্রগণও সেইরূপ (করেন ও করিতে পারেন )। 

ইহাই হইতেছে বিধি _- ধর্মের দ্বারা পালন, ধর্মের দ্বারা বিধান, 
ধর্মের ছারা সুখীকরণ এবং ধর্মের দ্বারা রক্ষণ। 

উত্তম _- “অগ্র”। 

পরীক্ষা __ চতু্গিক - দৃষ্টি, সাবধানতা । 
উৎসাহ __ কর্মসামর্ঘ্য, 9709: । 

এঁহিক - পারত্রিক (বিষয় ) _-প্প্রহত্র - পারত্র” 
সম্পাদন করা কঠিন -_ “ছুঃসম্প্রতিপা্ঠ”। 
ধর্মাপেক্ষা -_ ধর্ম - অপেক্ষা (আকাংক্ষা )। 

দিন দিন -- দ্থবে সবে, প্বঃ শ্বঃ"। 

উচ্চ/শ্রেণীয়) __. “উৎকর্ষ”। 
নিষ্(শ্রেণীয়) __ গেবয়, ইহার ব্যুৎপর্তি অম্পষ্ট) উচ্চ ও মধ্যম হইতে 



১৬২ অশোকলিপি 

অন্মানে অর্থ করা হয়। 
পুরুষ __ ৩১ পৃদে. 

অপরকেও _-চ পলং - চ পরম; কেহ পাঠ করেন “চপলং, - চপল 
বা অনিচ্ছুককেও। 

প্রণোদিত করিতে -_ সমাদপয়িতবে, সম্ - আদা, গিজস্ত - শিক্ষা দেওয়া, 

উৎসাহ দেওয়।। 

পারেন _- অলং, সমর্থ । 

অন্তমহামা। __ ৩২ পৃ দে. 

ইহাই হইতেছে বিধি -- “ইহাই বিধি, যাহা এই” | 
বিধি __ রাজ্যশাসন বিষয়ে নীতি । 

স্থথীকরণ -__ সুখিয়না, গুখী” সখা" (৭ স্ত*)। 

রক্ষণ __ ৭গপ্ডি৮, /গুপও তু. বাক্ - গুপ্তি, ৮২ পৃ। 

সানি 

২ স্তস্তানুশাসন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ৷ এইরূপ বলিয়াছেন : 

ধর্ম সাধু । 

কিন্তু ধর্ম কি? 

অল্প - পাপ, বহুকল্যাণ, দয়া, দান, সত্য ও শোৌচ (-_ এইগুলি 
হইতেছে ধর্ম )। 

আমার দ্বারা বহুবিধ চক্ষুদানও দত্ত হইয়াছে। 
দ্বিপদ - চতুষ্পদগণকে ও পক্ষী-বারিচরগণকে আমার দ্বার! প্রাণ- 

দাক্ষিণ্য পর্যন্ত বিবিধ অনুগ্রহ কর! হইয়াছে, 

এবং আমার দারা অন্ত বনু কল্যাণও কর! হইয়াছে। 
৮ 



৩ শ্তস্তান্ুশাসন ১৩৩ 

এই উদ্দেশ্টে আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল যে (লোকে) 
এইরূপে ( ইহা ) অনুসরণ করুক এবং ( ইহা) চিরস্থিতিক হউক । 

যে এইরূপে (ইহ!) সম্পাদন করিবে সে সুকৃত করিবে। 

পাপ -- আসিনব, কেহ বলেন -আত্রব, ৭৯ পৃ “পরিত্বব' টি. দে. কেহ বলেন 

“আনব, আ/স্স,। 

চক্ষুদান -_ বোধহয় তাহার ধর্মলিপিগুলি দ্বারা লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মেষ । 

অন্থসরণ -_ “অঙ্গ + প্রতি৮পদ্”। 

অন্গগ্রহ -- ৭৬ পৃদে. 

৩ স্তস্তানুশাসন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

(লোকে ) শুধু (ন্বকৃত) কল্যাণই ( এইরূপে ) দেখে _- “আমার 
বারা এই কল্যাণ কর! হইয়াছে' । 

কিন্ত (লোকে স্বকৃত) পাপ ( এইরূপে ) দেখে না _- 'আমার 
দ্বারা এই পাপ করা হইয়াছে, বা ইহা পাপ; । 
ইস্থা বুঝ! বাস্তবিকই কঠিন । 
বস্তুতঃ ইহা এইরূপে দেখা উচিত -__- 'এইগুলি পাপ - পথ, যথা 
চণ্ডত! নিষ্ঠুরতা ক্রোধ মান ও হর্ধা; ( এইগুলির ) কারণে আমি 
যেন পরিভ্রষ্ট না হই” । 
ইহ! আরও (অধিক ) দেখা উচিত _- ইহা আমার এহত্রিকের 
জন্য, আবার ইহা আমার পারব্রিকের জন্য | 



১৩৪ অশোকলিপি 

দেখে __ ন্বরণ বা বিচার করে, তু.-'মনে করি (রাখ )+টি, ৯৫-৯৬ পৃ। 
কিন্তু __ মিন, "না ) “পুনঃ ? ভূ, ৯৭ পৃ মনঃ-অতিরেক'। 

পাপ _- আসিনব, ₹ স্ত* টি. দে. 

বুঝা**"কঠিন -_ “ছুশ্রতিৰীক্ষয”। 
বস্ততঃ __ *কিন্তু অবশ্যই” । 
পথ -_- গামীনি। 

পরিভরষ্ই --+ অধঃপতিত। 

আবার -_ মন, তু. মিনা, মিন, মনো । অশোকের কথায় কঠোপনিষদোক্ত 

শ্রেয় ও প্রেয়ের পার্থক্য স্মরণ হয়। 

০১০০ 

৪ স্তম্ভানুশামন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ এইরূপ বলিয়াছেন : 
ষড়বিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল। 
রজ্ছুকগণ আমার দ্বারা বহু প্রাণশত - সহস্র লোকের মধ্যে নিযুক্ত 
হইয়াছে। 

তাহাদের যে নিবেদন - শ্রবণ বা বিচার ( - সম্বন্ধীয় কার্য তাহা) 
আমর ঘারা আত্মপতিক কর! হইয়াছে, যাহাতে রজ্জুকগণ আশ্বস্ত 
ও অভীত (হইয়া) কর্মে প্রবৃত্ত হয়, জানপদদ লোকের হিতস্ুখ 

বিধান করে, (তাহাদের ) উপকার করে, স্ুখীকরণ - ছুঃখীকরণ 
বুঝে এবং ধর্মযুক্ত হইয়া জানপদ লোককে উপদেশ দেয় যেন 
( তাহারা ) এহত্রের ও পারব্রের আরাধন করে। 

এবং রজ্ভুকগণের উচিত আমার মতান্ুসারে চলিবার যোগ্য হওয়া। 

(আমার ) অতিপ্রায়জ্ঞ পুরুষগণও আমার মতানুসারে চলিবেন ; 



৪ স্তম্তানুশাসন ১৩৫ 

তাহারাও উহাদিগকে উপদেশ দিবেন যাহাতে রজ্ছুকগণ আমার 
আরাধন করিতে পারেন। 

/ঠিক যেমন সন্তানকে সুদক্ষা ধাত্রীর (হস্তে ) ন্যস্ত করিয়৷ (লোকে 

এই মনে করিয়া! ) আশ্বস্ত হয় যে *মুদক্ষা ধাত্রী আমার সন্তানকে 
স্থখে পরিপালন করিতে পারিবে -- সেইরূপ আমার দ্বারা 

রজ্জুকগণকে ( নিয়োগ ) করা হইয়াছে। 
যাহাতে ইহারা জানপদ লোকের হিতম্থখের জন্ত অভীত আশ্বস্ত 
ও অবিমন! হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হন, এইজন্য আমার দ্বারা রজ্জ্বক - 
গণের নিবেদন - শ্রবণ ও বিচার ( কার্য ) আত্মপতিক করা হইয়াছে । 

ইহা চেষ্টা করা উচিত যে ব্যবহার - সমতা যেন হয় এবং বিচার - 

সমতাও ( যেন হয় )। 

এবং এই পর্যস্তও আমি করিয়া থাকি : 

বন্ধনবদ্ধ, সমাপ্ত -বিচার এবং প্রাণদণ্তিত লোকদিগকে আমার 

দ্বারা তিন দিবস যৌত দেওয়৷ হইয়াছে; 
( তাহাদের ) প্রাণরক্ষায় জ্বাতিগণ তাহাদিগকে সম্মত করাইবে ; 
সম্মত করাইবার কেহ না থাকিলে (প্রাণদণ্ডিতগণ ) দান দিবে 

ও পারত্রিক উপবাস করিবে ; 

আমার ইচ্ছা এইরূপই যে কাল সংক্ষিপ্ত হইলেও যেন (প্রাণদণ্ডিতগণ ) 
পারত্রের আরাধন করে; 

এবং লোকের বিবিধ ধর্মচরণ, সংযম ও দ্ান-সংবিভাগ ( যেন ) বর্ধিত 

হয়। 

রজ্জুকগণ -_ ৩২ পৃ দে. 
নিষুক্ত হইয়াছে _- আয়তা, ৯৫ পৃ দে. 

নিবেদন - শ্রবণ __ "অভিহার”, অর্থ স্পষ্ট নয়। বোধহয় বিচারকের নিকট 
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যাহা প্রার্থনা করা হয়, 70999696107 0 & 70৪6160, যেমন উপহার -যাহা 

দেওয়া হয়। 

বিচার -_ “দও”। 

আত্মপতিক -- স্বাধীন ক্ষমতাবান্, ০6০17020009, ৮8869] দা16]) 18189 19- 

08610308775 0০0%92:9. 

বিধান করে __ “উপধান করে*। উপা/ধা। 

উপকার করে -_ “অঙ্গুগ্রহ করে”। 
বুঝে __ “জানিবে”। 
উপদেশ দেয় __ বিয়োবদিসংতি, বি +অব৮বদ্, ভবিষ্যৎ কাল। কেহ মনে 

করেন বি--উপ$/দিশ, কিন্তু দেখা যায় এই অর্থে অশোক অন্ত সর্বত্রই অব/বদ্ 

ব্যবহার করিয়াছেন, তু. ৭৬ পূ এবং ৭স্ত", পলিয়োবদিসংতি, পলিয়োবদাথ । 

মতান্গুসারে চলিবার __ “প্রতা/চল্”। 

যোগ্য হওয়| উচিত __ লঘংতি। কেহ মনে করেন -“পারে' -৮শক্, অথব৷ 

“করে, ৮ রভ.। কিন্তু সম্ভবত - অলহংতি - অর্থৃস্তি, 7/অর্থ। 

অথব। +৩/অর্থ,? 

অভিপ্রায়জ্ঞ __ “ছন্দোজ্ঞ' | তু. ৭২ পৃ 

পুরুষগণ -_ ৩১ পৃ দে. 
তাহারাও উহাদিগকে -_ পুরুষগণও রজ্জুকগণকে। 
আরাধন --৭১ পৃর্দে, 

দক্ষ __ বিয়তা, তু. পা. ব্যতে| “সং ব্যক্ত _ স্বদক্ষ, ছপটু, নিপুণ, বুদ্ধিমান 
গ্রভৃতি। 

্তস্ত করিয়া-__নিসিজিতু, নি /্জ,। 
পরিপালন করিতে __- পলিহটবে, পরি ৮হ (রক্ষণ, পালন করা )। 

যাহাতে ইহার! __ যাহাতে রজ্জকগণ। 

চেষ্টা করা উচিত -_- ইছিতবিয়ে, “ইচ্ছা করা উচিত” । 
ব্যবহার-সমতা, বিচার-সমতা -__ ব্যবহার ৯ বিয়োহাল, বিচারনীতি, 1988] 

[0:006089, বিচার - “দণ্ড” 6219), ]008006106, 590697009. সমতা) 01 

(0015, সকলের পক্ষেই একরূপ ; কেহ পাঠ করেন 'সংমতা' - সম্যক্ত্ব, 



৪ স্তস্তানুশাসন ১৩৭ 

9%9060988, 91)07:010715%6910988 | অথবা ইহা! কি দ্বি-বিশেষ্য-প্রত্যয়াস্ত এ 

সাম্যতা ? সম্ভবত বিচারকগণের অবিচার বা অযথাবিচার সম্বন্ধে অভিযোগ 

অশোকের গোচর হইয়াছিল, তু. ৯২ পৃ। 
আমি করিয়া থাকি -_-মে আবুতি। অর্থ অস্পষ্ট, সম্ভবত 'আবুতি' এ 
আবৃত্তি। 

বন্ধনবদ্ধ __- কারাবদ্ধ। 

সমাপ্ত-বিচার -_ তীলিত-দংডানং ) তীলিত - তীরিত, 7/তীর ৭০পু “সম্তভীরণা' 
টি. দে. 

প্রাণদণ্ডিত _- পতবধানং-প্রাপ্তবধানাম্। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, অশোক 
অহিংস! নীতি অবলম্বন করিলেও গুরু অপরাধীদের প্রাণদণ্ড পধস্ত শাস্তি রহিত 

করেন নাই, ৪০ পূ দে. 

যোত -- অর্থ অস্পষ্ট, সম্ভবত- যাহা বিশেষ অন্ুগ্রহরূপে দান করা হয়, 

91990181 18৮০017, ৪০9, তু. যোব্প - ধন, সম্পত্তি যৌতক - যৌতুক - 

বিবাহাঁদিতে দত্ত ধন। 

তাহাদিগকে সম্মত করাইবে -- প্রাণদপ্ডিতদের আত্বীযগণ বিচারকদিগকে 

(রজ্জকগণকে ) রাজি করাইয়া অর্থদগ্ডাঁদি দানে প্রাণদণ্ড রহিত করাইবার 
চেষ্টা করিবে। সন্মত করাইবে-_নিঝপয়িসংতি, নি?/ ধ্যৈ, ণিজস্ত ভবিষ্যৎ, 
তু. ৬৯ পৃ “নিধ্যপ্ডি' টি. 
সংক্ষিপ্ত __ নিলুধ -€ নিরুদ্ধ -সীমাবন্ধ ? ব্যুৎ্পত্তি অস্পষ্ট । 
সংবিভাগ -- ৮০ পূদে. 



৫ স্তম্তানুশাসন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

ষড়বিংশতি - বর্ধাভিষিস্ত আমার দ্বারা এই (প্রাণী)গণ অবধ্য করা 

হইল, যথা -_ 
শুক শারিকা অরুণ চক্রবাক হংস নন্দীমুখ*, গেলাটঙ্গ, জতৃক 

অস্বাকগীলিকাঞ্*, দড়ি, অস্থিহীন মৎস্য, বেদবেয়ক*, গংগাপুপুটক%, 
সংকুজ মৎস্ত*, কফটশয্যকঞ্চ, পর্ণশশ স্থমর ষগ্ডক ওকপিগু গণ্ডার 
শ্বেতকপোত গ্রামকপোত, | 

( এবং ) সর্ব চতুষ্পদ যাহার! প্রয়োজনে আসে না বা খাদিত হয় না। 

যে ছাগী গেড়ী বা শৃকরী, গভিনী বা (সন্তানকে ছুপ্ধ) পান 

করাইতেছে, ( তাহারা ) অবধ্য, 
(এবং তাহাদের ) যে শাবকগণের ছয় মাস (বয়স) হয় নাই 

( তাহারাও অবধ্য )। 

বধ্ধি - কুকুট করা যাইবে না। 
সজীব তুষ দহন করা যাইবে না। 
অনর্থক বা (জীব)বিহিংসার জন্য বন দহন করা যাইবে না। 

জীবের ছারা জীব পোষণ করা যাইবে না । 

তিনটি চাতুর্মাসীতে, তৈষ্যা পুলিমায়। (এই) তিন দিবসে _ 
(প্রতি পক্ষের) চতুর্দশী পঞ্চদশী ও প্রতিপদ, এবং অবশ্য প্রতি 
উপবাসদিনে মত্স্য অবধ্য, | 

এবং বিক্রয়ও কর! যাইবে না । 

এই দ্দিবসগুলিতে, নাগবনে ও কেবটভোগে যে অন্ত জীব নিচয় 

( আছে, তাহাদিগকেও ) হত্যা করা যাইবে না । ূ 



৫ স্তস্তানুশাসন ১৩৯ 

প্রতি পক্ষের অষ্টমী চতুর্দশী ও পঞ্চদশীতে, তিষ্য ও পুনর্ব্থু 
(নক্ষত্রের দিনে) তিনটি চাতুর্মাসীতে ও স্ুদিবসে গো'কে 
নির্লক্ষণ করা যাইবে না, 

(এবং) ছাগ ভেড়া শুকর ও অন্য যে সকল | প্রাণীকে ) 

নিলক্ষণ কর] হয়, ( তাহাদিগকেও ) নির্লক্ষণ করা যাইবে না। 
তিষ্য ও পুনর্বস্থ (নক্ষত্রের দিনে), চাতুর্মাসীতে, চাতুর্মাসী(র 
পরের ) পক্ষে অশ্বের ও গো"র লক্ষণ করা যাইবে না। 

ষড়বিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত ( হওয়া) পর্যন্ত আমার দ্বারা এই সময়ের 
মধ্যে পঞ্চবিংশতি (বার ) বন্ধনমোক্ষ করা হইয়াছে । 

(প্রাণী)গণ -_ জাতানি। 

অরুণ -_ বাঁজ চীল প্রভৃতি শিকারী পক্ষী । 

* তারক। - চিহ্নিত শব্বগুলিতে ঠিক কি প্রাণী বুঝাইয়াছে, জানা যায় না। 
জতৃক -_ সম্ভবত বাছুড় চামচিক৷ প্রভৃতি । 

দড়ি __ দলি, ছু", সম্ভবত কচ্ছপজাতীয় জীব। 

পর্নশশ __ অর্থাৎ পাতার (-ুগাছের) খরগোষ' - কাঠবিড়ালি। 

স্থমর _- হরিণজাতীয়। 

যণ্ডক -_ ষাঁড়? 
ওকপিও -_ পিপীলিকার্দি কীট ? 

প্রয়োজন -- “প্রতিতোগ”, ৫৯ পৃ. 

বধি __ মোচিতমুক্ধ। 

সজীব __ কীটাদি - সংযুক্ত। 

জীবের দ্বারা জীব পোষণ __ এক জীব খাওয়াইয়া আর এক জীবকে পালন। 
তিনটি চাতুর্মাসী __ আবাঢ়, কাতিক ও ফাল্গুন - পুণিমা। 
তৈত্বা! পৃণিমা _- পৌষ - পৃণিমা, ২১ পৃ দে. 
পঞ্চদশী __ অমাবন্তা- পুণিম] | 
অবশ্ত প্রতি উপবাসদিনে __ ধুবায়ে চ অস্থপোসথং ; কেহ মনে করেন 



১৪০ অশোকলিপি 

অন্থপোসথ - 'অস্থ + (উ)পোসথ+ নহে, “অন্ +উপোসথ* - অন্থুপবাস দিনে । 
নাগবনে -_ যে বনে হস্তী থাকে । বোধহয় যুদ্ধ - হস্তীবাহিনীর আবাস। 

কেবটতোগ -_ সম্ভবত ধীবরপল্লী । 

গো! __ পুং, বুষ। 
সুদদিবস __- রাজার পুত্রজন্ম, অভিষেক প্রভৃতি শুভ দিন। 

নির্লক্ষণ -_ মুক্ষমোচন। 

লক্ষণ __ তণ্তলৌহাদি দ্বারা চিহ্নিত করা, দাগ! দেওয়া। লাঞ্ছন-শব্দও 
লক্ষণ” হইতে জাত। 

ষড়বিংশতি -_ বর্ষাতিষিক্ত-- *-.পঞ্চবিংশতি (বার) _- ইহাতে বুঝা যায় 
অশোক বর্ষগণনা করিতেন প্রতি অভিষেক-বাঁষিকীর আরম্ভ হইতে, ২২ 
পূ দে. 

বন্ধনমোক্ষ _- রাজার জন্মনক্ষত্রাদি শুতদিনে বন্দীগণের মুক্তি, ২১ পৃদে. 

৬ স্তস্তান্ুশাসন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

দ্বাদশ - বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা লোকের হিতনুখের জন্য ধর্মলিপি 

লেখান হইয়াছিল -_ 

(যাহাতে ) তাহা ভঙ্গ না করিয়া (লোকে ) সেই সেই ধর্মবৃদ্ধি 

প্রাপ্ত হয়। 

“এইরূপে লোকের হিতস্থখ (হইবে )' _- (এইরূপ) আমি চিন্তা 

করি। 

যেরূপ জ্ঞাতিগণ সম্বন্ধে, সেইরূপ নিকটস্থগণ সম্বন্ধে ও ছুরস্থগণ 

সম্বন্ধে (আমি চিন্তা করি )-- তাহাদিগকে কিরূপে সুখ,আবহন 
করি । 



৭ স্তস্তান্থশাসন ১৪১ 

এবং ( আমি ) সেইরূপ বিধান করি । 

সর্ব (লোক )-নিচয় সম্বন্ধে আমি সেইরূপ চিন্তা করি। 

সবসম্প্রদায়গণও আমার দ্বারা বিবিধ পুজায় পুজিত হইয়াছে । 

কিন্তু যাহা এই স্বয়ং প্রত্যুপগমন, তাহাই আমার মুখ্য মনে হয়। 
ষড়বিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা! এই ধর্মলিপি লেখান হইল । 

তঙ্গ না করিয়! _- অপহটা, ব্যুৎ্পত্তি অনিশ্চিত। সম্ভবত অ+ প্রা/, তৃন্ 
(কেহ বলেন যপ.)। 

চিন্তা করি -_ *প্রতিবীক্ষণ করি”। 

নিকটস্থ __ “প্রত্যাসন্নপ। 
দুরস্থ _- “অপকুষ্ট”। 
পূজা _- ৮২ পৃদে. 
প্রত্যুপগমন -+ কাহারও নিকটে যাইয়া সাক্ষাৎ ও আলাপাদি করা। অশোক 

সম্ভবত বৌদ্ধসংঘ ব্যতীত অন্যান্ত ধর্মসম্প্রদায়গুলির নিকটও যাতায়াত 
করিতেন। ইহাতে তাহার আগ্রহপ্রাবল্য ও সক্র্রিয়তা সুচিত হয়। 

৭ স্তম্তানুশ।সন 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 
অতীত কালে যে রাজগণ ছিলেন, (তাহারা ) এইরূপ ইচ্ছা 

করিয়াছিলেন যে লোকে যেন ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয়। 

কিন্ত লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বর্ধিত হয় নাই । 

এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা! এইরূপ বলিয়াছেন : 

আমার এই(রূপ মনে) হইল ; 



১৪২ অশোকলিপি 

অতীতকালেও রাজগণ এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে লোকে যেন 
অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে বধিত হয়, কিন্তু লোকে অনুরূপ ধর্মবৃদ্ধিতে 

বধধিত হয় নাই ; 
তবে কি করিলে লোকে (ধর্ম ) অনুপ্রতিপালন করে? কি করিলে 
লোকে অনুরূপ ধম্বৃদ্ধিতে বরধধিত হয়? কি করিলে আমি 

তাহাদিগকে ধম বৃদ্ধিতে অভ্যু্নত করাই ? 
এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় পরিরদ্ন রাজা এইরূপ বলিয়াছেন : 

আমার এইরেপ মনে) হইল : 
ধর্মঘোষণ' শ্রবণ করাই, ধমণনুশাস্তি অনুশাসন করি ; 
তাহা শুনিয়া লোকে অন্ুপ্রতিপালন করিবে, অভ্য্ুক্নত হইবে এবং 
ধর্মবৃদ্ধিতে অধিক বধিত হইবে । 
এই উদ্দেশ্টে আমার ছার! ধর্মঘোষণা শ্রবণ করান হইল ও বিবিধ 

ধর্মানুশাস্তি আজ্ঞা করা হইল, যাহাতে যে পুরুষগণ বহুলোকের 
মধ্যে নিযুক্ত আছে, তাহার ( তাহা ) উপদেশ দেয় ও প্রবিস্তার করে। 

রজ্জুকগণও বহু প্রাণশত-সহক্রের মধ্যে নিযুক্ত আছে ; তাহাদদিগকেও 

আমার দ্বারা ( এইরূপ ) আজ্ঞা করা হইয়াছে -_ ধর্মযুক্ত হইয়া 
এই এইরূপে লোককে উপদেশ দেওঃ । 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শা এইরূপ বলিয়াছেন : 
এই বিষয় চিন্তা করিয়াই আমার দ্বারা ধর্মস্তস্তগুলি (স্থাপন ) 
কর হইল, ধর্মমহামাত্রগণকে (নিয়োগ ) করা হইল এবং ধমঘোষণা 

( প্রচার ) কর! হইল। 

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা! এইরূপ বলিয়াছেন : 
পশু - মনুষ্যগণের (পক্ষে) ছায়৷ - উপযোগী হইবে ( বলিয়া ) 
আমার দ্বারা মার্গসমূহে স্তগ্রোধ রোপণ করান হইল ও আ্ত্বৃতিকা 
রোপণ করান হইল ; 
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প্রতি অধনন্রোশে আমার ছারা উদপান খনন করান হইল, আবাস 

(নিমর্ণণ ) করান হইল, (এবং) পশু -মনুষ্যের সুবিধার জগ্য- 

নানা স্থানে আমার ছ্বার৷ বনু জলসব্রও (স্থাপন ) করান হইল। 
কিন্ত এই ( সকল ) সুবিধার মূল্য) সামাম্তাই। 
পূর্ববর্তী রাজগণ কর্তৃক এবং আমারও দারা বিবিধ সুখীকরণে 
লোককে সুখী কর! হইয়াছে । 
€ লোকে) এই ধম্ণচরণ অনুসরণ করুক' -. এই উদ্বেশ্তেই আমার 
দ্বারা ইহা কর! হইয়াছে । 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী এইরূপ বলিয়াছেন : 

আমার ধম'মহামাব্রগণও এইরূপ বহুবিধ আন্ুগ্রহিক বিষয়ে ব্যাপৃত 

আছেন । 

(তাহার! ) প্রত্রজিতগণের ও গৃহস্থগণের সর্ব - সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ব্যাপূত আছেন। 

সংঘ:সংক্রান্ত) বিষয়েও আমার দ্বারা (আজ্ঞা! ) কর! হইয়াছে যে 

ইহারা ব্যাপূত হইবেন ; 

সেইরূপ ব্রাক্গণগণের ও আজীবিকগণের বিষয়েও আমার দ্বারা 

( আজ্ঞা ) করা হইয়াছে যে ইহার! ব্যাপূত হইবেন ; 
নিগ্রস্থগণের বিষয়েও আমার দ্বারা ( আজ্ঞা ) কর। হইয়াছে যে 

ইহার ব্যাপূত হইবেন ; 

নানা সম্প্রদায়ের বিষয়েও আমার দ্বারা ( আজ্ঞা! ) কর হইয়াছে 

যে ইহারা ব্যাপৃত হইবেন। 

সেই সেই বিশেষ বিশেষ ( সম্প্রদায়গণের ) বিষয়ে সেই সেই 
( বিশেষ বিশেষ ) মহামাত্রগণ ( ব্যাপুত আছেন )। 

আমার ধমসহামাত্রগণ ইহাদের বিষয়েও ব্যাপূত আছেন এবং অন্য 

সকল সম্প্রদায়গণের বিষয়েও ( ব্যাপুত আছেন )। 
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দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ এইরূপ বলিয়াছেন : 
ইহারা ও অন্য বহু মুখ্য (কমচারী)গণ আমার ও দেবীগণের দান- 
বিতরণসমূহেও ব্যাপূত আছেন । 

এখানে ও বাহিরে আমার সকল অবরোধনগুলিতে তাহার বহুবিধ- 

আকারে সেই সেই তুষ্টিবিষয় প্রতি-*....। 

(আমার ) দারকগণের ও অন্য দেবীকুমারগণের (দান বিষয়েও) 
আমার দ্বারা ( আজ্ঞা ) কর! হইয়াছে যে তীহারা ব্যাপূত হইবেন। 
( দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! এইরূপ বলিয়াছেন :] 

ধর্ম - অবদানের জন্য ও ধম”- প্রতিপালনের জন্য 1 আমার দ্বারা 

ধর্ম ঘোষণাও ( প্রচার ) করা হইল 11 

ইহাই ( হইতেছে ) ধমঁবদান ও ধর্ম প্রতিপালন __ “এইরূপে লোকের 
দয়া দান সত্য শৌচ মার্দব ও সাধুতা বর্ধিত হইবে? । 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজ! এইরূপ বলিয়াছেন : 

যাহা কিছু সাধুকর্ম আমার দ্বারা করা হইয়াছে, লোকে তাহার 
অনুকূল হইয়! তাহাই অন্থুসরণ করে ; 

তাহাতে মাতাপিতার প্রতি শুশ্রাষা যাহা, গুরুজনের প্রতি শুশ্রীষা 

যাহা, বয়োবৃদ্ধগণের অনুসরণ যাহা, এবং ব্রাহ্মণশ্রমণগণের প্রতি, 

দীনহীনগণের প্রতি ও দাসভৃত্যগণের প্রতি পর্যস্ত উচিত ব্যবহার 
যাহা, ( তাহ। ) বধিত হইয়াছে ও বর্ধিত হইবে । 
দেবগণের প্রিয় প্রিয়দশা রাজ! এইরূপ বলিয়াছেন : 

মনুষ্যগণের এই ধর্মবৃদ্ধি ছুই আকারেই বর্ধিত হইয়াছে-_ধর্মনিয়মদ্বার। 
ও নিধ্যাণ্তি বারা । 

তাহার মধ্যে ধর্মনিয়ম লঘ্ঘুই, নিধ্যপ্তি দ্বারাই অধিক ( ফল হইয়াছে )। 
ধম্নিয়ম এই : আমার দ্বারা এই যে (সকল আজ্ঞা) কর! 



৭ স্তম্তানুশাসন ১৪৫ 

হইয়াছে _- “এই এই জীবগণ অবধ্য"*১ এবং অন্য বনু যে সকল 

ধর্মনিয়ম আমার দ্বার (আজ্ঞা ) কর! হইয়াছে। 

ভূতগণের অবিহিংসায় ও প্রাণগণের অহত্যায় মনুস্তগণের ধমববৃদ্ধি 
নিধ্যপ্তি ঘবারাই কিন্তু অধিক বর্ধিত হইয়াছে। 

এই উদ্দেশ্যে ইহ (উৎকীর্ণ) করা হইল যে ( ইহা! ) পৌত্র - প্রাপৌত্রিক 
ও চান্দ্রমঃ- সৌধিক হউক এবং (লোকে ইহা ) সেইরূপ অন্ুপ্রতি- 

পালন করুক । 

এইরূপে (ইহা ) অন্ুপ্রতিপালন করিলে এহত্র - পারত্র আরাধিত 

হয়ু। 

সপ্তবিংশতি - বর্ধাভিষিক্ত আমার দ্বারা এই ধর্মলিপি লেখান হইল । 

এই বিষয়ে দেবগণের প্রিয় বলিয়াছেন : 

যেখানে শিলাস্তম্ত বা শিলাফলক আছে, সেখানে এই ধর্মলিপি 

( উত্কীর্ণ ) করিতে হইবে _- যাহাতে ইহা চিরস্থিতিক হয় । 

কি করিলে -__- কিনম্থ «এ সং কেন স্থিৎ। 

ধর্মঘোষণা শ্রবণ করাই '***** এখানে লক্ষণীয় যে অশোক অন্ুশাসনগুলির 

পূর্বে ঘোষণাগুলির নাম করিয়াছেন, ১০৩ পু দে. 
ধর্মস্তস্তগুলি'..... এখানে সম্ভবত অশোক বিপরীত দিক হইতে গণন। ( অর্থাৎ 

যাহা পরে হইয়াছিল তাহা প্রথমে উল্লেখ এবং যাহা প্রথমে হইয়াছিল 

তাহা পরে উল্লেখ ) করিয়াছেন । 

ছায়া - উপযোগী __ ছায়োপগ, তু. মঙ্ছসোপগ, পসোপগ (২ শি") এবং 

তদোপয়া (৮ শি”)। 

প্রতি অর্ধক্রোশে-_অঢকোসিক্যানি, কেহ পপ্রতি অষ্ট-ক্রোশে”। ৮ ক্রোশ 

১ যোজন। 

উদপান __ কুপাদি জলাশয়। ২ শি*তেও “কূপ” স্থানে কা, জ. “উদপান' 

আছে। 

১৯ 
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আবাস -- নিসিদিয়া, কেহ “নিংসিটিয়া' পাঠ করিয়া স্কুল অর্থ বুঝিয়াছেন 

€কুপাদি জলাশয়ে নামিবার ) লিড়ি - নিশ্রেণি, কিন্তু বস্ততপক্ষে 

ইহ! নিঃসদ্ নিষ্পন্ন - উপবেশন, বিশ্রাম, বাস - স্থান। 
স্থবিধ __ “প্রতিতোগ”, তু. ৫৯ পৃ ও ১৩৯ পৃ। 
জলসত্র -__- আপান। 

আহ্ুগ্রহিক _- যাহাতে লোকের উপকার হয় । ৭৬ পৃ 'অঙ্গুগ্রহ” টি. দে. 

ব্যাপূত আছেন --বিয়াপট। সে, কেহ পাঠ করেন বিয়াপটাসে ; কিন্ত 

“সে” কি তিউস্ত বিভক্তি 1? ৫ শি"তে অন্ত সর্বত্র যেখানে 'ব্যাপতা৷ ( বিয়পটা, 

বিয়াপটা) তে আছে, সেখানে ধ. দুইবার 'বিয়াপটা সে এবং একবার 
“বিয়াপটা ইমে” আছে। অতএব “সে” - তাহারা, ইহারা (সর্বনাম )? কেহ 
মনে করেন “সে € আসে € আসি, সী € সং আসীৎ _ ছিল, আছে! 

অথব! ইহ! কি - বব্যাপৃত করান হইয়াছে" ? 

সংঘ __ বৌদ্ধ সংঘ, ৩৫ পৃ দে. 
আজীবিক, গিগ্র্থ __ ৩৬ পূ দে. 

সেই সেই বিশেষ বিশেষ _- সং প্প্রতিবিশিষ্টং প্রতিবিশিষ্টং তেষু তেষু”, 

বিভিন্ন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিষয়ে বিভিন্ন বিভিন্্র মহামাত্রগণ ৷ 

দেবীগণ -_ ২৫ পদে. 

বিতরণ -_- “বিসর্গ” | 

আকারে -_ প্রকারে, ভাবে, রূপে। 

তুষ্টিবিষয় __ তুঠায়তনানি, “তুষ্্যায়' ( তুষ্টি + আয়* )৮। 
প্রতি-***-**" শব্দটি ভাঙা, পটা-****॥ কেহ বলেন 'পটীথাপয়ংতি? _ 
প্রতিস্থাপন করেন”; কেহ বলেন 'পটীবেদয়ংতি, - প্রতিবেদন করেন, 

জানান; কেহ 'পটীপাদয়ংতি” - নির্দেশ করেন। 
দারক, দেবীকুমার __ ২৫ পৃদে. 

1 দ্বেবগণের******বলিয়াছেন ) এবং 1 আমার দ্বারা"**.**হইল | -_ এই কথা" 
গুলি সম্ভবত খোদাইকারের ভুলে বাদ পড়িয়া গিয়াছে, নতুবা দারকু - দেবী- 
কুমারগণের দান সম্পর্কে “ধর্মাবদানার্ধে (ও) ্াপ্রতিপত্য্ে" কথার 
সঙ্গতি হয় নাঠ। 



৭ শ্তস্তানুশাসন ১৪৭ 

অবদান __ স্থুকর্ম, মহৎ কর্ম । 

সাধুতা, সাধুকর্ম _ সাধব। 

তাহার অনুকুল হইয়া __ “তাহাতে অস্থপ্রতিপন্ন হইয়া”। 

গুশ্রযা যাহা, অনুসরণ যাহা, উচিত ব্যবহার যাহা _ ছঙ্সা যা, অন্গপটীপতি 

যা, সংপটাপতি যা, কেহ পাঠ করেন সুন্ুসায়া, “পতিয়!। 

দীনহীন __ “কৃপণ - বরাক" । 

নিধ্যপ্তি দ্বারা __ ধুক্তি বিচার প্রয়োগ হারা, আলোচনা স্বারা,)। লোককে 

বুঝাইয়া, নি//ধ্যৈ, ৬৯ পৃ দে. নিয্ষম - প্রবর্তন অপেক্ষা নুযুক্তিময় আলোচন৷ 

দ্বারাই যে লোকের মতামত ও আচরণ অধিক পরিবর্তন করা যায়, ইহা 

অশোক অবস্তই তাহার বয়োজাত অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির ফলে বলিয়াছেন। 

পৌন্ত - প্রাপৌত্রিক ও চান্দ্রমঃ - সৌধিক __ যতদিন পুর - প্রপৌত্র ও 

চন্দ্রম। - ুর্য বর্তমান থাকে । 

এই বিষয়ে-*'***এই শেষ অুচ্ছেদটি উৎকীর্ণ হওয়া সম্ভবত অশোকের 

উদ্দেপ্ত ছিল না । ইহ! লিপিকর বা রাজলেখক অশোকের নির্দেশরূপে 

কর্মচারীগণকে জানাইয়াছিলেন। তু. ছোটশি* ও সতে'। 



পরিশিষ্ট 

মুল অশোকলিপি -নিচয় 

(৫২ পৃদে.) 

চৌদ্দটি শিলানু শাসন 

১ শিলানুশাসন 

গিরনার _- ইয়ং ধংমলিপী [জ. খেপিংগলসি পবতসি ] দেবানংপ্রিয়েন 
প্রিযসিনা রাঞ্া লেখাপিতা (কা. লেখিতা ): ইধ ন কিংচি জীবং 
আরভিৎপা। প্রভৃহিতব্যং। ন চ সমাজে কতব্যো। বহুকং হি দোসং সমাজম্হি 

পসতি দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা। অস্তি পি তু একচা সমাজ সাধুমতা 
দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাখ্েগ। পুরা মহানসম্হি দেবানংপ্রিয়স 

প্রিযদসিনো রাঞ্ অন্কদিবসং বহুনি প্রাণসতসহত্রানি আরভিস্থ্ স্থপাথায়। 

সে অজ (কা. ইদানি) যদা অয়ং ধংমলিপী লিখিতা (কা. লে") [ তদা ] 

তী এব প্রাণ আরভরে (শা. হংঞংতি ), ত্বো মোরা (কা, জ. মুলা ; 

মা, শা. মজুর ), একো! মগো, সো পি [ চু] মগো ন ঞ্বো। এতে পি [চু] 

তী প্রাণা পছা ন আরভিসরে | 

২ শিলান্ুশাসন 

গিরনার -- সর্বত বিজিতম্হি দেবানংপ্রিয়স পিয়দসিনো রাখেন এবমপি 

(কা, মা, শা. যে চ;) জ. এবা পি) প্রচংতেম্্ব (কা, জ. অংতা) মা.. 

অত) শা. অংত) যথা চোড৷ পাডা সতিয়পুতে। কেতলপুতো! € ভূল, কেরল* 

বা কেলল* হইবে) আ৷ তংবপংণী, অংতিয়কো [ নাম ] যোনরাজা, যে বা পি 
(কা. যে 5 অংনে) তস অংতিয়কস সামীপং (কা, জ. সামংতা ; শা. 

সমংত ;$ মা. সমত ) রাজানো! সর্বত্র দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনে! রা দ্বে 

চিকীছা €কা. চিকিসকা ) কতা, মস্ুসচিকীছ! চ পন্থচিকীছ! চ। ওমুঢানি চ 

যানি মস্গসোপগানি চ পসোপগানি চ যত যত নান্তি সর্বব্রা হারাপিতানি 
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চ রোপাপিতাণি (শা. বৃত) চ। [| এবমেব] মূলানি চ ফলানি যত ত্র 

নাস্তি সর্বত হারাপিতানি চ রোপাপিতাঁনি চ। পংথেস্ছু (কা, জ. মগেন্ছ 

মা. *যু) কুপা ( কা, জ. উদ্বপানানি ) চ খানাপিতা, ব্রা (কা, জ. লুখানি ; 

মা. কুছনি ) চ রোপাপিত। পরিভোগায় ( কা, মা. পটিভোগায়ে, *গয়ে ; 
শা. প্রতিতোগয়ে ) পন্থুমন্থসানং | 

৩ শিলানুশাসন 

গিরনার -_ দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ: দ্বাদসবাসাভিসিতেন 

ময়া ইদং আঞ্পিতং : সর্বত বিজিতে মম যুতা চ রাজুকে চ প্রাদেসিকে 
চ পংচন্থ পংচস্থ বাসেন্ছ অন্থুসংযানং নিষাতু __ এতায়েব অথায় __ ইমায় 
ধংমানুসস্টিয় যথা অঞায় পি কংমায় : সাধু মাতরি চ পিতরি চ ্থক্রসা; 

মিরসংস্তএগতীনং বাম্হণসমণানং সাধু দানং; প্রাণানং সাধু অনারংভো 
অপব্যয়তা অপভাংডতা সাধু । পরিস! পি যুতে আঞ্পয়িসতি গণনায়ং 

হেতুতো ( কা. হেতুবতা ) চ ব্যংজনতো চ। 

৪ শিলানুশাসন 

গিরনার __ অতিকাতং অংতরং বহুনি বাসসতানি বটিতো এব প্রাণারংভো, 
বিহিংসা চ ভূতানং, ঞাভীস্থ অসংপ্রতিপতী, ব্রাম্হণশ্রমণানং অসংপ্রতীপতী । 

ত অজ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনে। রাঞ্জেো ধংমচরণেন তেরীঘোসো অহো। 

ধংমঘোসো। বিমানদসণ| চ হত্তিদসণ। চ অগিখংধানি চ অঞশনি চ দিব্যানি 
রূপানি দসয়িৎপা জনং যারিসে বহৃহি বাসসতেহি ন ভূতপুবে, তারিসে অজ 
বটিতে দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাখেণ ধংমান্গুস্টিয়। অনারংভো প্রাণানং, 

অবিহীস! ভূতানং, এগতীনং সংপটিপতী, ব্রম্হছণসমণানং সংপটিপতী, মাতরি 

পিতরি সুক্রসা, খৈরসুক্রসা। এস অঞ্চে চ বহুবিধে ধংমচরণে বটিতে, 

বঢয়িসতি চেব দেবানংপ্রিয়ো প্রিয়দসি রাজ! ধংমচরণং ইদং। পুত্র চ 
পোত্রী চ প্রপোরা চ দেবানংপ্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞ্চো প্রবচয়িসংতি ইদং 

ধংমচরণং আব সংবটকপা, ধংমম্হি সীলম্হি তিস্টংতো৷ ধংমং অঙ্ুসাসিসংতি | 

এস হি সেস্টে কংমে __ য ধংমান্গসাসনং | ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস। 



১৫, শশোকলিপি 

ত ইমম্হি অথম্হি বটী অহীনী চ সাধু। এতায় অথায় ইদং লেখাপিতং 
ইমস অথস বধি বুজংতু, হীনি চ নো লোচেতব্যা। দ্বাদসবাসাভিসিতেন 

দেবানংপ্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞ্। ইদং [ হিদ ] লেখাপিতং। 

৫ শিলানুশাসন 

গিরনার-__দেবানংপ্রিয়ো পিয়দসি রাজা এবং আহ : কলাণং দুকরং। যে 

আদ্দিকরো কলাণস সো ছুকরং করোতি। ত ময়া বু কলাণং কতং। 

ত মম পুতা চ পৌতা চ পরং চ তেন যে মে অপচং আব সংবটকপা৷ 

অন্ুবতিসরে তথা, সে! শ্থুকতং কাসতি। যো তু এত দেসং পি হাপেসতি 

সো ছুকতং কাসতি। হছ্করং হি পাপং। [সে] অতিকাতং অংতরং ন 

ভূতপ্রবং ধংমমহামাতা নাম। ত ময়৷ ভ্রেদসবাসাভিসিতেন ধংমমহামাতা 

কতা। তে সবপাসংডেম্থ ব্যাপতা৷ ধামধিস্টানায় (কা. চা ধংমবটিয়া 
হিদন্থথায়ে বা)) ধংমযুতস চ। যোনকংবোজগংধারানং রিস্টিক (ভূল? 

রস্টি* বা রাস্টি* হইবে ) - পেতেণিকানং যে বাপি অংঞ্জে আপরাতা ভতময়েন্থু 
ৰ ((কা, বংভনিভেম্থ অনথেস্থ বুধেন্থু হিদ )) -স্ুখায় ধংমধুতানং অপরি - 

গোধায় ব্যাপতা তে। বংধনবধস পটিবিধানায় ((কা. অপলিবোধায়ে 
মোখায়ে চা এয়ং অস্থুবধা... )) প্রজ। (কা. পজাব তি বা) কতাতীকারেন্ত 

বা থেরেস্ (কা. মহালকে তি ) বা ব্যাপতা তে। পাটলিপুতে চ বাহিরেম্থ 

চ ((কা. নগলেম্থ সবেস্থ [ সবেস্থু ] ওলোধনেম্থ মে এ বাপি ভাতিনং 

চ নে (ধ, শা. মে) ভগিনিনা [চ])) যে ৰাপি মে অংঞ্জে ঞাতিকা 

সর্বত ব্যাপতা তে। যো অয়ং ধংম - নিজিতো তি ব ((ধ. ধংমাধিথানে 

তি ব)) (কা. দানসংযুতে তি বা সবতা বিজিতসি মম! ধংমযুতসি 

বিয়াপট])) তে ধংমমহামাতা। এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লিখিতা 

(( কা. চিলখিতিক্যা হোতু তথা চ মে পজা অন্ুবততু ))। | 

৬ শিলান্ুশাসন 
০ 

গিরনার- দেবানংপিয়ে পিয়দসি রাজা এবং আহ: অতিক্রাতং অংতরং ন 

ভূতপ্রবং (( কা. সবং কালং)) অথকংমে বৰ পটিবেদনা বা। ত ময় এবং 
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রুতং : সবে কালে ভ্ংজমানস মে [ধ. অংতে ] ওরোধনম্হি গভাগারম্হি 

(রচম্হি ব বিনীতম্হি চ উয়ানেম্থ চ সবত্র পটিবেদকা স্টিতা অথে মে জনস 
(পটিবেদেখ ইতি |. সর্বত্র চ জনস অথে করোমি। যং পিচ কিংচি মুখতো 
আঞ্পয়ামি ম্বয়ং দাপকং বা আাবাপকং বা, য বা পুন মহামাত্রেনস্র আচায়িকে 

আরোপিতং ভবতি, তায় অথায় বিবাদে নিঝতী ব সংতো পরিসায়ং, 

আনংতরং পটিবেদেতব্যং মে সর্বত্র সর্বে কালে __ এবং ময়া আঞ্পিতং। 

নাস্তি হি মে তোসো। উস্টানম্হি অথসংতীরণায় ৰ। কতবিয়মতে হি মে 

সর্বলোকহিতং। তস চ পুন এস মূলে-_ উষ্টানং চ অথসংতীরণা চ। 
নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতৎপা । যচকিংচি পরাক্রমামি অহং কিংতি 

ভূতানং আনংণং গছেয়ং, ইধ চ নানি স্ুখাপয়ামি পরত্রা চ স্বগং আরাধয়ংতু 
[তি]। ত এন্ভায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লেখাপিতা কিংতি চিরং তিস্টেয় 

ইতি, তথা চমে পুুত্রা (কা. পুতদালে ) পোতা চ প্রপোত্র। চ অস্থবতরং 

(কা. পলকমাতু ) সবলোকহিতায়। ছুকরং তু[ খো] ইদং অঞ্ত্র অগেন 
পরাক্রমেন। 

৭ শিলানুশাসন 

গিরনার_-দেবানংপিয়ো পিয়দসি রাজ! সর্বত ইতি সবে পাসংডা বসেযু। 
সবে তে সয়মং চ ভাবস্তুধিং চ ইছংতি। জনো তু উচাবচছংদে! 
উচাবচরাগো ; তে সর্বং বকাসংতি, একদেসং ব [পি] কসংতি। বিপুলে 

তু পি দানে যস নাস্তি সয়মে ভাবন্ুধিতা ব কতংঞতা৷ ব দঢততিতা চ নিচা 

বাঢং। 

৮ শিলাম্থুশাসন 

গিরনার-_-অতিকাতং অংতরং রাজানো বিহারযাতাং [ নাম ] এযয়ান্। এত 

মগব্যা অঞাানি চ এতারিসানি অভীরমকানি অনংস্ছ। সো দেবানংপ্রিয়ো 

পিয়দসি রাজা দসবসর্ভিসিতো৷ সংতো অযায় সংবোধিং। তেনেসা 

ধংমযাতা। এতয়ং হোতি : বাম্হণসমণানং দসণে চদানে চঃ) থেরানং 

দসণে চ হিরংণপটিবিধানো চ) জানপদস চ জনস দস'নং ধংমাচ্ছসস্টী চ 
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ধংমপরিপুছ1 চ তদ্দোপয়৷। এস! ভূয় রতি ভবতি দেবানংপিয়স প্রিয়দসিনে! 

রাঞ্ো ভাগে অংঞ্চে। 

৯ শিলানুশাসন 

গিরনার- দেবানংপিয়ে। প্রিয়দসি রাজা এবং আহ: অস্তি জনে উচাবচং 

মংগলং করোতে আবাধেস্ বা আবাহবিবাহেম্থ ব! পুত্রলাভেন্থ ব৷ প্রবাসংম্হি 
বা; এতম্হী চ অঞম্ছি চ [ কা. এদিসায়ে ] জনো উচাঁবচং মংগলং 

করোতে। এত তু মহিডায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং 

করোতে। ত কতব্যমেব তু মংগলং; অপফলং তু থো এতারিসং 
মংগলং। অয়ং তু [খো] মহাঁফলে মংগলে য ধংমমংগলং। ততেত : 

দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী; গুরূনং অপচিতি সাধু) পাণেন্ুু সয়মো 

সাধু; বম্হণসমণানং সাধু দানং;) এত চ অঞ চ এতারিসং ধংমমংগলং 

নাম। ত বতব্যং পিক্রা ব পুতেন বা ভাত্রা বা ম্বামিকেন বা [কা. মিত - 

সংখুতেনা আব পটিবেসিয়েনা পি] ইদং সাধু ঃ ইদং কতব্যং মংগলং আব 
তস অথস নিষ্টানায় | **অস্তি চ পি বুতং সাধু দানং ইতি। ন তত 
এতারিসং অস্তি দানং ব অন্থগহে৷ ব যারিসং ধংমদানং ব ধমম্থগহে। ব। 

ত তু খো মিত্রেন ব স্হদয়েন বা ঞ্তিকেন ব সহায়েন ব ওবাদিতব্যং তম্হি 

তম্হি পকরণে : ইদং কচং, ইদং সাধু ইতি; ইমিনা ((জ. সকিয়ে )) 
স্বগং আরাধেতু ইতি । কি চ ইমিনা কতব্যতরং যথা স্বগারধী ?** 
দ্বিতারকাচিক্ষিত অংশের পরিবর্তে কাল্সী _- ((মা. নিবুটসি ব পুন)) ইং 

কছামি তি। এ হি ইতলে মগলে সংসয়িক্যে সে; সিয়া ব তং অঠং 
নিবটেয়া, সিয়৷ পুনা নো) হিদলোকিকে চেব সে। হয়ং পুনা ধংমমগলে 
অকালিক্যে; হংচে পি তং অঠং নো নিবটেতি হিদ, অঠং পলত অনংতং 

পুনা পসবতি ; হংচে পুন তং অঠং নিবতেতি হিদা, ততো উভয়েসং 

লধে হোতি __হিন্ন চা সে অঠে, পলত চা অনংতং পুনা পসবতি তেন! 

ংমমগলেন]। 
১০ শিলানুশাসন 

গিরনার- দেবানংপিয়ো! প্রিয়দসি রাজা যসো ব কীতি বন মহাথাবহা! মঞ্তে 
অঞ্ত ( কা, যং পি যসো! বা কিতি বা ইছতি ) তদ্দাৎপনে! (ভুল; *পনে বা 
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*পয়ে হইবে ) দিঘায় ( ধ. আয়তিয়ে ) চ মে জনে ধংমন্থৃক্রংসা সুক্রসতাং 

[ কা. মে তি] ধংমবুতং চ অঙ্গুবিবিয়তাং। এতকায় দেবানংপিয়ে! পিয়দসি 
রাজ যসো ব কিতি ব ইছতি। য তু কিচি পরিকমতে (ভুল; পরা* 
হইবে ) দেবানংপিয়ে! প্রিয়দসি রাজ! ত সবং পারত্রিকায় [বা] কিংতি সকলে 

অপপরিশ্রবে অস [তি]। এস তু পরিসবে য অপুংঞং। ছুকরং তু খো 
এতং ছুদ্কেন ব জনেন উসটেন ব অঞ্ন্র অগেন পরাক্রমেন সবং 
পরিচজিৎপা। এত তু খো উসটেন ছৃকরং (ধ. ভুকলতলে )। 

১১ শিলানুশাসন 

গিরনার- দেবানংপ্রিয়ে! পিয়দসি রাজা এবং আহ : নাস্তি এতারিসং দানং 

যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবে। বা ধংমসংবিতাগো। বা ধংমসংবংধো ব। তত 

ইদং ভবতি __ দাসততকম্হি সম্যপ্রতিপতী, মাতরি পিতরি সাধু হুক্রসা, 
মিতসংস্ততঞগতিকানং বাম্হণশ্রমণানং সাঁধু দাঁনৎ, প্রাণানং অনারংভো সাধু। 

এত বতব্যং পিতা ব পুত্রেন ব তাতা বা [কা. ষুবামিক্যেন পি] মিতসস্তত- 

এগতিকেন ৰ আৰ পটাবেসিয়েছি __ ইদ সাধু, ইদ কতব্যং, সো তথ করুং (মা. 
করতং) ইলোকচস | কা. চ কং] আরধো হোতি, পরত চ অংনংতং পুংঞং 
ভৰতি (কা. পশবতি ) তেন ধংমদানেন | 

১২ শিলান্ুশাসন 

গিরনার__-দেবানংপিয়ে পিয়দসি রাজা সবপাসংডানি চ পবৰজিতানি চ 

ঘরস্তানি চ পৃজয়তি দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পুজয়তি নে। ন তু তথা 
দানং ব পুজা ব দেবানংপিয়ে। মংঞতে যথা কিতি সারবটী অস সবপাসংভানং। 
সারবটী তু বহুবিধা। তস তু ইদং মূলং য বচিগুতী, কিংতি আৎপপাসংডপৃজা 
ব পরপাসংডগরহা ৰ নো তবে অপ্রকরণম্হি, লহুকা বা অস তম্ছি তম্হি 

প্রকরণে। পুজেতয়া ( কা, মা, শা. গুজেতবিয় ) তু এব পরপাসংডা তেন তেন 

প্রকরণেন ( কা, আকালেন )। এবং করুং আৎপপাঁসংডং চ [ কা, মা, বঢং] 

বঢয়তি, পরপাঁসংডস চ উপকরোতি। তদংঞ্থা করোতো। আৎপপাসংভং চ 

ছর্ণতি পরপাসংডস 'চ পি অপকরোতি। যো হি কোচি আৎপপাসংভং 
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পুজয়তি পরপাসংডং ব গরহতি, সবং আতপপাসংডভতিয়া [বা] কিংতি 

আৎপপাসংডং দীপয়েম ( মা, শা. দিপয়মি ) ইতি । সো চ পুন তথ করোতো 
আৎপপাসংডং বাঢতরং উপহনাতি | ত জমবায়ো এব সাধু কিংতি 
অংঞমংঞস ধংমঃ ক্রণারু (কা. ষুনেয়ু ; মা, শা. শ্রুণেযু) চ স্ুম্থংসের চ। 

এবং হি দেবানংপিয়স ইছ। কিংতি সবপাসংডা বহুক্তা চ অন্তু কলাণাগম] চ 

অন্থু। যে চ তত্র তত". প্রসংনা, তেহি বতব্যং__ দেবানংপিয়ো নো৷ তথা দানং 

ব পৃজং ব মংঞতে যথা কিংতি সারবটী অস সর্বপাসডানং। বনুকা চ এতায় 

অথায় ব্যাপতা ধংমমহামাতা চ ইর্ীঝখমহামাতা চ বচভূমীকা চ অঞ্জে চ 

নিকায়।। অয়ং চ এতস ফল য আতৎ্পপাসংভবটী চ হোতি, ধংমস চ 

দীপন|। 

১৩ শিলানুশাসন 

কাল্সী-_-অঠবযাভিষিতষ] দেবানংপিয়ষ পিয়দষিনে লাজিনে কলিগ্য! বিজিত । 

দিয়চযাতে পানষতষহশে যে তফা অপবুঢে, শতষহষমাতে তত হতে, বন্থ- 

তাবতকে বা মটে। ততো! পছ] অধুনা লধেষু কলিগ্যেযু তিবে ধংমবায়ে 

ংমকামতা ধংমান্ুষথি চা দেবানংপিয়ষা ।-ষে অথি অন্ভুষয়ে দেবানংপিয়ষা 

বিজিনিতৃ কলিগ্যানি। অবিজিতং হি বিজিনমনে এ ততা বধ ৰা মলনে 

বা অপবছে বা জনষা, ষে বাঢ বেদনিয়মুতে গুলুমুতে চা দেবানংপিয়ষা। 

ইয়ং পি চু ততো গলুমততলে দেবানংপিয়ষা-_যে ততা বষতি বাতন৷ 
বৰ ধমনা বা অনে বা পাশংডা গিহিথা বা যেশ্ড বিহিতা এষ 

অগস্ভুতিযুধুষা! মাতাপিতিযুযুষা গনুষুষুষা, মিতযংখুতষহায়নাতিকেষু দাশ- 
ভটকষি যম্যাপটিপতি দিঢভতিতা, তেষং ততা হোতি উপঘাতে বা বধে 
বা অভিলতানং বা বিণিখমনে ; যেষং বা পি যুবিহিতানং ধিনেহে অবিপহিনে 

এতানং মিতশংখুতষহায়ণাতিক্য বিয়ষনং পাপুনাতি, তত ষেপি তানমেবা 

উপঘাতে হোতি। পটিভাগে চা এব ববমন্যানং, গুলুমতে চা দেবানংপিয়বা । 
নথি চা ষে জনপদে যতা নথি ইমে নিকায়া আনংতা €গি. অঞ্ত্র ).»যোনেষু 

বংহ মনে চা মনে চা, নথি চা কুবাপি জনপদষি যতা নথি মন্ুষান একতলফি 

পি পাষডবি নো নাম পবাদে | ষে অবতকে জনে তদা কলিংগেষু লধেষু হতে 
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চা মটে চা অপবুঢে চা, ততো! তে তাগে বা বহবভাগে বা অজ গুলুমতে 
বা দেবানংপিয়ষা। ((শা. যো পি চ অপকরেয় তি ক্ষমিতবিয়মতে ব 

দেবনংপ্রিয়স যং শকে। ক্ষমনয়ে। য পি চ অটবি (গি. "বিয়ে! ) দেবনং- 

প্রিয়স বিজিতে ভোতি ত পি অস্থনেতি অন্ুনিঝপেতি, অস্কুতপে পি চ প্রতবে 

দেবনংপ্রিয়স বুচতি তেষ কিতি অবন্রপেষ্কু, ন চ হংঞ্য়স্থ ।*হিছতি হি দেবনং- 
প্রিয় সব্রভূতন অক্ষতি সংযমং সমচরিয়ং রতসিয়ে (কা. মাদব ; গি. "বং )। 

অয়ি চ মুখমুতে বিজয়ে )) দেবানংপিয়ষ! যে ধংমবিজয়ে । ষে চ পুনা লে 

((শা. দেবনংপ্রিয়স ইহ চ)) যবেন্ু চ অতেষু অ ষষু পি যোক্তনষতেষু অত 

অংতিয়োগে নাম যোনলাজা, পলং চা তেন অংতিয়োগেনা চতালি & লজানে 

তুলময়ে নাম, অংতেকিনে নাম, মকা নাম, অলিক্যবুদ্দলে নাম, নিচং চোভপংডিয়া 
অবং তংবপংনিয়া হেবমেবা, হেবমেবা হিদ লাজবিশবষি যোনকংবোৌজেষু 

নাতকনাতপংতিষু ভোজপিতিনিক্যেষু অধপালদেধু ষবতা দেবানংপিয়ষ! 

ধংমানুষথি অঙ্বতংতি। যত পি ছুতা দেবানংপিয়ষা নে! যংতি, তে পি স্ুৃতু 
দেবানংপিয়স ধংমবুতং বিধনং ধংমাস্ছসথি [চ] ধংমং অঙ্থবিধিয়ংতি অস্ুবিধি- 

য়িসংতি চা। যে সে লধে এতকেন! হোতি সবতা বিজয়ে [গি. সবথা পুন 

বিজয়ো ] পিতিলসে সে। গধা (গি. লধা ) সা হোতি পিতি পিতি (স্থল; 

পূর্বশব্দের পুনরাবৃত্তি ) ধংমবিজয়ষি। লহুকা চু থো সা পিতি। পালংতিক্য- 
যেব মহাঁফলং মংনংতি দেবানংপিনে । এতায়ে চা অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি 
লিখিতা কিতি পুতা পপোত। মে অস্থ নবং বিজয় ম বিজয়েতবিয় মনিষু। 

ষয়কষি (গি. সরসকে ; শা. স্পকস্পি 3 মা. সয়") যো বিজয়ষি খংতি 

চা লহুদংডতা। চা লোচেতু, তমেব চা বিজয়ং মনতু যে ধংমবিজয়ে। যে 

হিদলোকিক্যে পললোকিকিয়ে । যব! চ কং নিলতি হোতু [য] উযামলতি 

( শা. খ্ংমরতি )। যা হি হিদলোকিক্যা পললোকিক্যা [ চ]। 

১৪ শিলান্ুশাসন 

গিরনার--অয়ং ধংমলিপী দেবানংপ্রিয়েন শ্রিয়দসিন। রাঞা লেখাপিতা ৷ অস্তি 

এব সংখিতেন, অস্তি মঝমেন, অস্তি বিস্ততেন। ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং। মহালকে 

হি বিজিতং, বহু চ লিখিতং লিখাঁপয়িসং চেব [ কা. নিক্যং]। অস্তি চ এত 



১৫৬ অশোকলিপি 

কং পুনপুন বৃতং ( কা. লপিতে ) তস তস অথস মাধূরতায় ( কা. মধুলিয়ায়ে ) 

কিংতি ( কা, মা, শা. যেন ) জনো৷ তথ। পটিপজেথ । [শা.সো সিয় ব? ধ. 

এ পি চু] তত্র একদ| (কা. কিছি ) অসমাতং লিখিতং অস, দেসং ব সায় 

( কা. বংখেয়ে ) শা. সংখয়ে ) কারণং ৰ অলোচেৎপা লিপিকরাপরধেন ব। 

ছুইটি পৃথক কলিংগ শিলান্ুশাসন 
১ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন 

ধউলী- _দেবানংপিয়স বচনেন তোসলিয়ং (জ. দেবানংপিয়ে হেবং আহা! : সমা- 

পায়ং ) মহামাতা নগলবিয়োহালক1 [ হেবং ] বতবিয়৷ __ অং কিছি দখামি 

হকং তং ইছামি কিংতি [ কং] কংমন পটিপাদয়েহং, ছুবালতে চ আলভেহং। 

এস চ মে মোখ্যমত ছুবালং এতসি অঠসি অং তুফেস্ছ অস্থসথি । তুফেহি বহুন্থ 

পানসহুসেস্থ আয়তা পনয়ং গছেম স্থ মুনিসানং। সবে মুনিসে পজা মম]। 

অথ! প্জায়ে ইছামি হকং কিংতি [মে ] সবেন হিতন্থথেন হিদলোকিকপাল- 
শোকিকেন যৃজেবু তি তথা ((সব)) মুনিসেস্থ পি ইছামি হকং। নোচ[তুফে 
এতং ] পাপুনাথ আবগমুকে ইয়ং অঠে। কেছ ৰ একপুলিসে পাপুনাতি এতং, 
সে পি দেসং, নো সবং। দেখত হি তুফে এতং __- হ্ছবিহিতা৷ ( জ. সবিতা ) পি 

নিতিয়ং একপুলিসে (জ. বহুকে ) পি অথি যে [ এতি একমুনিসে ] বংধনং 

বা পলিকিলেসং ব! পাপুনাতি। তত হোতি অকম্মা তেন বধনংতিক*"অংনে চ 

বহুজনে দবিয়ে হুখীয়তি (জ. বগগে বহুকে বেদয়তি )। তত ইছিতবিয়ে 

তূফেহি কিংতি মঝং পটিপাদয়েম। তি। ইমেহি ঢু জাতেহি নো৷ সংপটিপজতি-_ 
ইসায় আচ্ছলোপেন নিঠুলিয়েন তুলনায় অনাবৃতিয় আলসিয়েন কিলমথেন। 
সে ইছিতবিয়ে কিংতি এতে জাতা নো হবেবু মমা তি। এতস চ সবস মূলে 
অনান্থলোপে অতৃলনা চ। নিতিয়ং এ [যং ] কিলংতে সিয়া ন তে উগছ:'..(জ. 

ংচলিতৃ্ উথায়ে) সংচলিতবিয়ে তু বটিতবিয়ে [ পি] এতবিয়ে বা [নীত্তিয়ং ]| 
হেবংমেব এ দখেয় তৃফাক** তেন বতবিয়ে আনংনে দেখত ( জ. নিঝপেত- 
বিয়ে ), হেবং চ হেবং চ দেবানংপিয়স অন্থসথি। সে মহাফলে এ তস 



মূল প্রাকৃতলিপি ১৫৭ 

সংপটিপাদ"''মহাঅপায়ে অসংপটিপতি (জ. এতং সংপটিপাতয়ংতং মহাফলে 

ছোঁতি অসংপটিপতি মহাঁপায়ে হোতি ), বিপটিপাদয়মীনে ( জ. *পাতয়ংতং ) 
হি এতং নথি স্বগস আলধি নো লাজালধি। ছুআহলে ছি ইমস কমস [স] 
মে কুতে মনোঅতিলেকে । সংপটিপজমীনে চু এতং স্বগং আলাধয়িসথ, মম 
চ আননিয়ং এহথ। ইয়ং চঈ লিপি তিসনখতেন ( জ. অন্গৃতিসং ) সোতবিয়| | 
অংতল! পি চ তিসেন থনসি খনসি (জ. খনেন ) একেন (জ. এককেন ) পি 

সোতবিয়। হেবং চ কলংতং ( জ. ***মীনে ) তুফে চঘথ সংপটিপাদয়িতবে। 
এতায়ে অঠায়ে ইয়ং লিপি লিখিত হিদ এন [ মহামাতা ] নগলবিয়োহালকা 

(জ. নগলক:*" ) সন্বতং সময়ং [ এতং | যুজেবু তি [ এন ] মুনিসানং অকন্ম। 

পলিবোধে বৰ অকন্মা পলিকিলেসে ব নে সিয়া তি। এতায়ে চ অঠায়ে 

হুকং ***মতে পংচস্থ পংচস্থ বসেন [ অঙ্গুসয়ানং ] নিখাময়িসামি [ মহামাতং ], 

এ অখথসে অচংডে সখিনালংতে হোসতি, এতং অঠং জানিতৃ""* তথা কলংতি 
অথ মম অন্ুস্থী তি । উজেনিতে পি চু কুমাঁলে এতায়ে ব অঠায়ে নিখাময়িস*** 
হেদিসমেব বগং, নে! চ অতিকাময়িসতি তিংনি বসানি। হেমেব তখমিলাতে 

পি। অদা অ..* তে মহামাতা ( জ. **"বচনিক ) নিখমিসংতি অঙগুসয়ানং তদা 

অহাপয়িতু অতনে কংমং এতং পি জানিসংতি, তং পি তথা কলংতি অথ 

লাঁজিনে অন্কুসথী তি। 

২ পৃথক কলিংগ শিলানুশাসন 

জউগড়-_দেবানংপিয়ে হেবং আহ : জমাপায়ং (ধ. দেবানংপিয়স বচনেন 

তোসলিয়ং কুমালে ) মহামতা [ চ ] লাজবচনিকা! বতবিয়া _- অং কিছি দখামি 
তং ইছামি হকং কিংতি কং কমন পটিপাতয়েহং দুবালতে চ আলতেহং। এস 

চ মে মোখিয়মত ছুবাল এতস অথস অং তুফেন্থ অঙ্গুসথি। সবমুনিস! মে পজা 
অথ পজায়ে ইছামি [হকং]কিংতি মে সবেন হিতন্থখেন যুজেয়ু তি হিদলোগিক- 

পাললোকিকেণ হেবংমেব মে ইছ সবমুনিসেম্থু । সিয়া অংতানং অবিজিতানং 

কিংছাংদে (ধ. কিছংদে ) স্থু লাজ! অফেছু তি। এতাকা বা মে ইছ অংতেন্ু 

পাপুনেয় [তে ইতি ] লাজ! হেবং ইছতি অঙ্বিগিন হেবয়ু মমিয়ায়ে [ তি 7, 

অস্বসে্ু চ মে, দ্বখংমেব চ লহেম়ু মমতে নো দুখং, হেবং চ পাপুনেন্ু ইতি ] 



১৫৮ অশোকলিপি 

খমিসতি নে লাজা [ অফাকা তি ] এ সকিয়ে খমিতবে | মমং নিমিতং [ব]চ 

ধংমং চলেয়ু তি, হিদলোগং চ পললোগং চ আলাধয়েযু। এতায়ে চ অঠায়ে 
হকং তুফেনি অস্ুসাসামি অননে এতকেন হুকং তুফেনি অস্থসাসিতু ছংদং চ 

বেদিতু আ মম ধিতি পটিংনা চ অচল। সে হেবং কটু কংমে চলিতবিয়ে 
অন্বাসনিয়া চ তে এন তে পা্গুনেয়ু অথ! পিত হেবং নে লাজ! তি, অথ অতাঁনং 

অন্ককংপতি হেবং অফেনি অন্ুকংপতি, অথা পজা হেবং ময়ে লাজিনে। [সে] 
তুফেনি হকং অন্ুসাসিতু ছংদং চ বেদিতু [ তুফাক ] আ মম ধিতি পটিংনা চা 
অচল সকলদেসাধুতিকে ( ধ. *বুতিকে ) হোসামী এতসি অথসি। অলং ( ধ. 

পটিবলা ) হি তুফে অস্বাসনায়ে হিতত্বখায়ে চ তেসং হিদলোগিকপাললোকি- 
কায়ে। হেবং চ কলংতং [ তুফে ] স্বগং চ আলাধয়িসথ মম চ আননেয়ং 

এসথ। এতায়ে চ অথায়ে ইয়ং লিপী লিখিতা! হিদ এন মহামাতা৷ সাস্বতং 
সমং যুজেয়ু অস্বাসনায়ে চ ধংমচলনায়ে চ [ তেস-*" ] অংতানং। ইয়ং চ লিপী 
অন্থচাতুংমাসং সোতবিয়া তিসেন। [ কামং চু খনসি খনসি ] অংতলা পিচ 

সোতবিয়া। খনে সংতং একেন পি সোতবিয়া। হেবংচ কলংতং [তুঁফে ] 
চদ্দথ সংপটিপাতয়িতবে । 

ছোট শিলানুশাসন 
রূপনাথ -_ দেবানংপিয়ে হেবং আহা! (মা. দেবানংপিয়স অসোকস"*******ত। 

ব্র. সুবংণগিরীতে অয়পুতস মহামাতাণং চ বচনেন ইসিলসি মহামাতা 

আরোগিয়ং বতবিয়া হেবং চ বতবিয়া : দেবানংপিয়ে আণপয়তি ) : 

সাতিরেকানি (ব্র, শি. অধিকানি। য়ে. সাধিকানি ) অঢতিয়ানি বসানি 

য় স্থমি পাকাস-.কে (বৈ, শি. উপাসকে । ব্র....+...."সিকে । মা. 
বুধশকে, "সকে ?)। নো চু[ খো] বাটি (বাট, বাঢং ) পকতে ( পলকতে ) 

[বর শি. হুসং একং সবছরং ]| সাতিলেকে (সা. সাধিকে ) চু ছবছরে 

য় স্থমি হকং সংঘ*'.***. উপেতে (উপয়াতে, *য়ীতে, "গতে ) বাঁটি চ 

পকংতে। যা ইমায় কালায় (কালেন, অংতলেন, বেলায়ং ) জংবুদিপসি 

অমিসা (সা. অংমিসং ) দেবা হুন্থ তে দানি মিসা কটা (গ. দেবা 
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সমাণ। মাণুসেহি সে দাণি মিসা কটা। সা. দেবা সংত-*. মুনিস! 

মিসংদেবা কটা। ক্র, শি. সমান! মুনিসা জংবুদীপসি মিসা দেবেছি। 

য়ে, মুনিসা দেবেহি তে দানি মিসিভূতা। মা. দেবা হুস্থ তে দানি 

মিসিভূতা )। পকমসি ("মস, পল*********) ছি এস ফলে। নোচ 

এসা মহততা৷ ( মহতেণেব, মহতনেৰ, মহৎপনেব, মহাৎপেনেব ) [ চকিয়ে, 

সক্যে, সকিয়ে, সকে ] পাপোতবে, [_ কামং তু খে ] খুদকেন পি পকমমীনেন৷ 

(পলকম* ) সকিয়ে পিপুলে পি স্বগে আরোধেবে (আরাধয়িতবে ; মা. 

ধমধুতেন সকে অধিগতবে, ন হেবং দখিতবিয়ে উডালকে ব ইম.******** 

অধিগঞেয়া তি, খুদকে চ উডালকে চ বতবিয়া -_- হেবং বে কলংতং 

ভদকে ****** )। [সে] এতিয় অঠায়চ[ ইয়ং | সাবনে কটে (সাবিতে, 

সাবাপিতে ) | যথা ] খুদকা চ উভাল! ( মহাৎপা, মহাধনা )) চ [ইমং] 

পকমংতু তি, অংতা পি চক্র. মৈ।য়ে. মে] জানংতু ইয় পক...****" 
ব কিতি চিরঠিতিকে সিয়া। ইয় হি অঠে বটি বটিসিতি বিপুল" চ 
বটিসিতি সা. দিয়াটিয়ং] অপলধিয়েনা দিয়টিয়ং [পিচ] বটিসিতি 

[তি] ইয় চ অঠে পবতিস্থ লেখাপেত বালত...*..**** হিধ চ অথি 

সিলাঠংভে, সিলাঠংভসি লিখাপেতবয়:** *** তি। এতিন| চ বয়জনেন! 

যাৰতক'***** তুপক'"*** অহালে সবর বিবসেতবায়'** তি। ব্যুঠেনা 
সাবনে কটে ২৫৬ সত বিবাসা তি (সা. ইয়ং চ সবনে বিবুথেন ছুবে 

সপংনা লাতিসতা বিবুথা তি ২৫৬, ইম*** চ অঠং****) | 

ব্রহ্মগিরি -_ সে হেবং দেবানংপিয়ে আহ (য়ে. হেবং দেবানংপিয়েন : যথ! 

দেবানংপিয়েন সবথ কথিতা তথা কটবিয়***. রাজুকে আনাপিতবিয়ে, 

ভেরিন! জানপদং আনপয়িসতি রঠীকানি চ): মাতাপিতিস্থ ন্ন্থসিতবিয়ে, 

হেমেব গরুদ্্ [য়ে. সুন্থসিতবিয়ে 1, প্রাণেন্থ দ্রহিতব্যং [ য়ে. দয়িতবিয়ে 1, 

সচং বতবিয়ং সে ইমে ধংমগ্ডণা পবতিতবিয়া। হেমেব অংতেবাসিনা 

আচরিয়ে অপচায়িতবিয়ে। ঞ্াতিকেন্তথ চ কং যথারহং পবতিতবিয়ে । 

এসা৷ পোরাণ৷ পকিতী দীঘাবুসে চ এস, হেবং এস কটবিয়ে। চপডেন 

লিখিতে লিপিকরেণ (য়ে. হেবং তুফে আনপয়াথ দেবানংপিয়স বচনেন। 

হেবং দানি হি যথ হথিয়ারোহানি কারনকানি যুগ্যচরিয়ানি বংতনানি চ 
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নিবেসয়াথ, অথ অংতেবাসীনি যারিস৷ পোরানা পকিতি ইয়ং সুসুসিতবিয়ে, 

অপচায়না য***. বা আচরিয়স সব মে'** যস যথাচরিণ*** আচরিয়স 

নাতিকানি যথারহং নতিকেস্্ পবতিতবিয়ে । হেসা পি অংতেবাসীন্গু 

যথারহং পবতিতবিয়ে । যারিসা পোরান। পকিতি যথারহ**. যথা! হয়ং 
আরোকং সিয়া। হেবং তুফে আনপয়াথ নিবেসয়াথ চ অংতেবাসীনি, হেৰং 

দ্বেবানংপিয়ে আনপয়তি )। 

দুইটি ( বা তিনটি ) গুহালেখ 

১ গুহালেখ 

লাজিনা পিয়দসিন৷ ছুবাডসবসাভিসিতেন। ইয়ং নিগোহকুভা দিন! 

আজীবিকেহি। 

২ গুহালেখ 

লাজিন| পিয়দসিনা ছুবাডসবসাভিসিতেন1 ইয়ং কুতা খলতিকপবতসি দিন৷ 

আজীবিকেহি। 

৩ গুহালেখ 

লাজ পিয়দসী একুনবীসতিবসাভিসিতে জলঘোসাগমথাৎ মে ইয়ং কুভা 

লুন্বিনী স্তস্তলেখ 

দেবানপিয়েন পিয়দ্দসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে 

হিদ বুধে জাতে সক্যমুনীতি। সিলা বিগডভীচা কালাপিত, দিলাথতে চ 

উসপাপিতে, হিদ তগবং জাতে তি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে অঠভাগিয়ে 

চ। 
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নিগালীসাগর স্তস্তলেখ 

দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদসবসাভিনিতেন বুধস কোনাকমনস 
থুবে ছুতিয়ং বটিতে "*"সাভিসিতেন চ অতন আগাঁচ মহীয়িতে .*. 

*পাপিতে। 
সপ নেে 

ঘভেদ স্তম্তনুশাসন 

সারনাথ -_ দেবা*****€( এ, দেবানংপিয়ে আনপয়তি )। পাট******(এ, 

কোসন্িকং মহামাতি'*****)। যে কেন পি সংঘে ভেতবে'*****( এ, 

সমগে কটে সংঘসি নে! লহিয়ে। সী. যা ভেত ***ঘে .*"মগে কটে 

ভিখুনং চা তিখুনীনং চা] তি পুতপপোতিকে চন্দমস্থরিয়িকে )। এ চুং খো 
ভিখু বা ভিখুনি বা সংঘং তখতি, সে [পিচা] ওদাতানি ছুসানি সংনং- 

ধাঁপয়িয়া (*পয়িতু ) অনাবাসসি আবাঁসয়িয়ে (সী. বাসাপেতবিয়ে । ইছা 
হি মে কিংতি সংঘে সমগে চিলথিতীকে সিয়! তি)। হেবং হয়ং সাসনে 
ভিথুসংঘসি চ ভিখুনিসংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে। হেবং দেবানংপিয়ে 
আহা! __ হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবতি সংসলনসি নিখিতা ; 
ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানংতিকং নিথিপাথ। তে পি চ উপাসকা 
অন্থপোসথং যাবু এতমেব সাসণং বিশ্বংসয়িতবে। অন্থুপোসথং চ ধুবায়ে 

ইকিকে মহাঁমাতে পোসথায়ে যাতি এতমেব সাসনং বিশ্বংসয়িতবে 
আজানিতবে চ। আবতে চ তুফাকং আহালে সবত বিবাসয়াথ তুফে 

এতেন বিয়ংজনেন। হেমেব সবেন্থু কোটবিষবেস্থ এতেন বিয়ংজনেন 

বিবাসাপয়াথা । 

ভাব্রূ অনুশাসন 

প্রিয়দসি লাজ! মাগধে সংঘং অভিবাদেতৃনং আহা: অপাবাধতং চ 

ফান্ুবিহীলতং চা। বিদিতে বে তংতে আবতকে হুম! বুধসি ধংমসি সংঘসী 

২১ 
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তি গালবে চ প্রসার্দে চ। এ কেচি তংতে ভগবত৷ বুধেন ভাসিতে সবে 

সে স্ুভাসিতে বা। এ চু খো ভংতে হমিয়ায়ে দিসেয়া হেবং সধংমে 
চিলঠিতীকে হোসতী তি অলহামি হৃকং তং বতবে। ইমানি ভংতে ধংম- 
পলিয়ায়ানি -_- বিনয়সমুকসে অলিয়বসানি অনাগতভয়ানি মুনিগাথা মোনেয়- 

স্থতে উপতিসপসিনে, এ চা লাঘুলোবাদে মুসাবাদং অধিগিচ্য ভগবত 
বুধেন ভাসিতে __ এতানি ভংতে ধংমপলিয়ায়ানি ইছামি কিংতি বুকে 
ভিখুপায়ে চা ভিখুনিয়ে চা অভিখিনং জুনেম়ু চা উপধালয়েয়ু চ। হেবংমেবা 

উপাসক! চা উপাসিকা চা। এতেন ভংতে ইমং লিখাপয়ামি অভিপ্রেতং 
মেজানংতু তি। 

রাজ্ীর স্তস্তান্ুশাসন 

দেবানংপিয়ষা বচনেনা সবত মহামতা বতবিয়া ;: এ হেতা ছুতিয়ায়ে 

দেবীয়ে দানে অংবাবডিকা বা আলমে ব দানগছে বএবা পি অংনে কীছি 

গনীয়তি তায়ে দেবিয়ে, ষে নানি হেবং **"ন*** ছুতীয়ায়ে দেবিয়ে তি 

তীবলমাতু কানুবাকিয়ে । 

সাতটি স্তস্ত।নুশাসন 
দিল্লী - তোপরা 

১ স্তস্তানুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা : সভুবীসতিবসঅভিসিতেন মে 

ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা। হিদতপালতে ছুসংপটিপাদয়ে অংনত অগায়া 
ধংমকামতা য়া, অগায় পলীখায়া, অগায় ুমুসায়া, অগেন ভয়েনা, অগেন 

উসাহেনা। এস চু খো মম অন্কুসথিয়া ধংমাপেখা ধংমকামতা টা সবে 

ন্ুবে বটিতা বটীসতি চেবা। পুলিসা পি চ মে উকসা চা গেবয়া চা 
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মঝিমা চা অন্ুবিধীয়ংতী সংপটিপাদয়ংতি চা, অলং চ পলং সমাদপয়িতবে | 
হেমেবা অংতমহামাতী পি। এস হি বিধি-_যা ইয়ং ধংমেন পাঁলনা, ধংমেন 
বিধানে, ধংমেন হ্খিয়না, ধংমেন গোতী তি। 

২ স্তস্তান্থুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা : ধংমে সাধু। কিয়ং চু ধংমে তি? 
অপাসিনবে বহু কয়ানে দয়া দানে সচে সোচয়ে। চথখুদ্রানে পি মে বহুবিধে 
দিংনে। ছুপদচতুপদেস্থ পখিবালিচলেন্ত বিবিধে মে অন্কগহে কটে আ 
প(নদাখিনায়ে। অংনানি পিচ মে খুনি কয়ানানি কটানি। এতায়ে মে 
অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা হেবং অন্ুপটিপজংতু চিলংখিতিকা চ 
হোতৃ তি। যে চ হেবং সংপটিপজীসতি সে স্থুকটং কছতী তি। 

৩ স্তস্তান্ুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহ! : কয়ানংমেব দেখতি--ইয়ং মে কয়ানে 
কটে তি। নে! মিন পাপং দেখতি-_ইয়ং মে পাঁপে কটে তি, ইয়ং বা আসিনৰে 

নামা তি। ছুপটিবেখে চু খো এসা। হেবং চু থো এস দেখিয়ে _ ইমানি 
আধিনবগামীনি নাম অথ চংডিয়ে নিঠলিয়ে কোধে মানে ইন্তা কালনেন ব 
হকং মা পলিভসয়িসং [তি] এস বাঢ দেখিয়ে __ ইয়ং মে হিদতিকায়ে, 

ইয়ং মন মে পালতিকায়ে [ তি]। 

৪ স্তস্ভান্ুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা: সড়ুবীসতিবসঅভিলিতেন মে হয়ং 
ংমলিপি লিখাপিতা 1 লভুকা মে বহুস্থ পানসতসহসেন্থ জনসি আয়তা। 

তেসং যে অভিহালে বা! দ্ংডে বা অতপতিয়ে মে কটে কিংতি লক্ভৃকা অস্বথ 

অভীতা কংমানি পবতয়েবু, জনস জানপদসা হিতম্থখং উপদহেবূ অন্থগহিনেবু 

চা, স্ুখীয়নদুখীয়নং জানিসংতি, ধংমষুতেন চ বিয়োবদিসংতি জনং জানপদং 

কিংতি হিদতং চ পাঁলতং চ আলংয়েবু তি। লক্ভুকা পি লঘংতি পটিচলিভবে 
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মং। পুলিসানি পি মে ছংদংনানি পটিচলিসংতি | তে পি চ কানি বিয়ো- 
বদিসংতি যেন মং লঙ্ভৃকা চঘংতি আলাধয়িতবে। অথ হি পজং বিয়তায়ে 

ধাতিয়ে নিসিজিতু অস্বথে হোতি বিয়ত ধাতি চঘতি মে পজং স্থখং পলিহুটবে 
তি হেবং মমা ল্ভুকা1 কট! জানপদস হিতন্থখায়ে। যেন এতে অভীতা অস্বথ 
সংতং অবিমনা কংমানি পবতয়েবু তি এতেন মে লঙ্ভুকানং অভিহালে ব দংডে 
বা অতপতিয়ে কটে। “ইছিতবিয়ে হি এসা কিংতি বিয়োহীলসমতা চ সিয় 

দংডসমতা৷ চা। অব ইতে পি চ মে আবুতি __ বংধনবধানং মুনিসানং তীলিত- 
ংডানং পতবধানং তিংনি দিবসানি মে যোতে দিংনে। নাতিকা বৰ কানি 

নিঝপয়িসংতি জীবিতায়ে তানং, নাসতং বা নিঝপয়িতা দানং দাহংতি 

পালতিকং উপবাসং চ কছংতি। ইছা হি মে হেবং নিলুধসি পি কালসি 
পালতং আলাধয়েবু তি, জনস চ বঢতি বিবিধে ধংমচলনে সংযমে দান- 
সবিভাগে তি। 

৫ স্তস্তান্ুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহা: সড়বিসতিবসঅভিসিতেন মে 
ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি, সে যথা স্থকে সালিকা অলুনে চকবাঁকে 
ংসে নংদীমুখে গেলাটে জতুকা অংবাকপীলিকা দলি (অন্যত্র ছুলি, 'লী) 

অনঠিকমছে বেদবেয়কে গংগাপুপুটকে সংকুজমছে কফটসয়কে পংনসসে 
সিমলে সংডকে ওকপিংডে পলসতে সেতকপোতে গামকপোতে, সবে [চ] 

চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি। ((অজকা নানি )) 
এলক। চা সুকলী চা গভিনী বা পায়মীনা৷ ব অবধিয়, পোতকে পি চ কানি 
আসংমাপিকে। বধিকুকুটে নো কটবিয়ে। তুঁসে সজীবে নো৷ ঝাপ্তেবিয়ে। 
দাবে অনঠায়ে বা বিহিসায়ে বা নো ঝাপেতবিয়ে। জীবেন জীবে নো 
পুসিতবিয়ে । তীম্থ চাতুংমাসীন্থ তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি 
চাবুদসং পংনডসং পটিপদায়ে ধুবায়ে চা অন্থপোসথং মছে অবধিয়ে, নে]»পি 
বিকেতবিয়ে। এতানি যেব। দিবসানি নাগবনসি কেবটতোগসি যানি 
অংনানি পি জীবনিকায়ানি ন হংতবিয়ানি। অঠমীপথায়ে চাবুদসায়ে 
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পংনডসায়ে তিসায়ে পুনাবন্থনে তীন্থু চাতুংমাসীন্থ স্ুদিবসায়ে গোনে নো 
নীলখিতবিয়ে। অজকে এডকে সকলে এ বা পি অংনে নীলখিয়তি, নো 
নীলখিতবিয়ে। তিসায়ে পুনাবন্থুনে চাতুংমাসিয়ে চাতুংমাসিপখায়ে অস্বসা 

গোনসা লখনে নো কটবিয়ে। যাব সড়ুবীসতিবসঅভিসিতেন মে এতায়ে 
অংতলিকায়ে পংনবীসতি বংধনমোথানি কটানি। 

৬ স্তস্তান্থশাসন 

দ্বেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং অহা: ছুবাডসবসঅভিসিতেন মে ধংমলিপি 

লিখাপিতা লোকসা হিতন্ুুখায়ে, সে তং অপহট! তং তং ধংমবটি পাপোবা। 

হেবং লোকস! হিতন্থুখে তি পটিবেখামি অথ হয়ং নাতিস্থু হেবং পতিয়াসংনেস্থু 
হেবং অপকঠেস্ু কিমং কানি স্ুখং আবহাঁমী তি তথ চ বিদছামি। হেমেবা 

সবনিকায়েন্থ পটিবেখামি। সবপাসংডা পি মে পুজিতা বিবিধায় পুজায়া। 
এ ছু ইয়ং অতন! পছুপগমনে সে মে মোখ্যমতে। সড়ুবীসতিবসঅভিসিতেন 
মে ইয়ং ধংমলিপি লিখাঁপিতা। 

৭ স্তস্তান্ুশাসন 

দেবানংপিয়ে পিয়দনি লাঁজা হেবং আহা : যে অতিকংতং অংতলং লাজানে 

হুস্থ হেবং ইছিস্থ কথং জনে ধংমবটিয়! বচেয়া, নো চু জনে অস্থুবুপায়া ধংমবটিয়া 

বটিথা। এতং দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা: এস মে হুথা 

__অতিকংতং চ অংতলং হেবং ইছিস্থ লাজানে কথং জনে অন্ভুনুপায়া ধংমবটিয়া 

বটেয়া তি, নো চ জনে অস্থুলুপায়া ধংমবটিয়া বঢেখা। সে কিনম্থ জনে 

অন্থপটিপজেয়া, কিন জনে অন্থনুপায়া ধংমবটিয়া বঢেয়া তি, কিনম্ছ কানি 

অস্ুংনাময়েহং ধংমবটিয়। তি। এতং দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ৷ হেবং 

আহা : এস মে হুথা_-ধংমসাবনানি সাবাপয়!মি, ধংমানুসথিনি অঙ্ুসাসামি, 

এতং জনে সুতু অন্থপটাপভীসতি অস্্যংনমিসতি ধংমবটিয়া চ বাঁঢং বটিসতি | 

এতায়ে মে অঠায়ে ধংমসাবনানি সাবাপিতানি, ধংমাহুসথিনি বিবিধানি 

আনপিতানি যথা পুলিসা পি বহুনে জনসি আয়তা৷ এ তে পলিয়োবদিসংতি 
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পি পবিথলিসস্তি পি। লজ.কা পি বহুকেন্থ পানসতসহসেম্থ আয়তা। তে 

পি মে আনপিতা হেবং চ হেবং চ পলিয়োবদাথ জনং ধংমধুতং। দেবানংপিয়ে 

পিয়দসি হেবং আহা £ এতমেৰ মে অগ্কুবেখমানে ধংমথংতানি কটানি, 

ধংমমহামাতা কটা, ধংমসাবনে কটে। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং 

আহা : মগেন্থু পি মে নিগোহানি লোপাপিতানি ছায়োপগানি হোঁসংতি 

পন্ুমুনিসানং, অংবাবডিক্যা লোপাপিতা, অঢকোসিক্যানি পি মে উদ্পানানি 
খানাপাপিতানি, নিসিদিয়া চ কালাপিতা, আপানানি মে বুকানি তত তত 

কালাপিতানি পটাভোগায়ে পন্থুমুনিসানং। লহুকে চু এস পটীভোগে নাম। 
বিবিধায়া হি স্তুখায়নায়া পুলিমেহি পি লাজীহি মময়৷ চ দ্থয়িতে লোকে । 

ইমং চু ধংমান্থপটাপতী অম্থপটীপজংতু তি এতদ্থ৷ মে এস কটে। দেবানংপিয়ে 
পিয়দসি হেবং আহা : ধংমমহাঁমাতা পি মেতে বহুবিধেস্ত্র অঠেম্থু আন্কগহিকেন্ু 

বিয়াপটাসে, পবজীতানং চেব গিহিথানং চ সবপাসংডেস্থ পি চ বিয়াপটাসে। 

সংঘঠসি পি মে কটে ইমে বিয়াপট! হোহংতি তি। হেমেব বাভনেন্থু 
আজীবিকেন্ু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি। নিগংঠেন্্ পি মে 

কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি। নানাঁপাসংডেস্থ পি মে কটে ইমে বিয়াঁপটা 
হোহংতি তি পিবিসিঠং পটীবিসিঠং তেস্ত্ব তেন তে তে মহামাতা। ধংম - 

মহামাতা চু মে এতেন্ু চেব বিয়াপটা সবেস্থ চ অংনেন্থ পাসংডেন্দু। 
দেবানংপিয়ে পিয়দূসি লাজা হেবং আহা: এতে চ অংনে চ বহুকা মুখা 

দ্ানবিসগসি বিয়াপটাসে মম চেব দেবিনং চ, সবসি চ মে ওলোধনসি তে 

বহুবিধেন আকালেন তানি তানি তুঠায়তনানি পটা.** হিদ চেব দিসান্ছ 
চ। দ্রালকানং পি চ মে কটে অংনানং চ দেবিকুমালানং ইমে দানবিসগেচ্ছ 
বিয়াপটা হোহংতি তি। থংমাপদানঠায়ে ধংমাঙছপটিপতিয়ে। এস হি 
ধংমাপদানে ধংমপ্টীপতি চ যা ইয়ং দয়া দানে সচে সোচবে মদবে সাধবে 
চ লোকস হেবং বটিসতি তি। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা : 

যানি হি কানিচি মমিয়া সাধবানি কটানি তং লোকে অনুপটাপংনে তং চ 
অঙ্থুবিধিয়ংতি । তেন বটিতা চ বটিসংতি চ মাতাপিতিন্ু সুনুসা যা, গুলু 
স্ুনুস। যা, বয়োমহালকানং অঙ্গুপটীপতি যা, বাভনসমনেস্থ কপনবলাকেন্তু 
আব দাসভটকেন্ছ সংপটীপতি যা। দেবানংপিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং 
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আহা: মুনিসানং চু যা ইয়ং ধংমবটি বটিত! ছুবেহি য়েব আকালেহি, 
ধংমনিয়মেন চ নিঝতিয়া চ। তত চু লহু সে ধংমনিয়মে, নিঝতিয়া ব ভুয়ে। 
ধংমনিয়মে চু খো এস যে মে ইয়ং কটে ইমানি চ ইমানি জাতানি অবধিয়ানি। 
অংনানি পি টু বহুকানি ধংমনিয়মানি যানি মে কটানি। নিঝতিয়া ব চু 
ভুয়ে মুনিসানং ধংমবটি বটিতা৷ অবিহিংসায়ে স্তানং অনালংভায়ে পানানং। 

সে এতায়ে অথায়ে ইয়ং কটে পুতাপপোতিকে চংদমস্থুলিয়িকে হোতু তি, 
তথা চ অস্থুপটাপজংতু তি। হেবং হি অন্থপটাপজংতং হিদতপালতে আলে 
'ছোতি। সতবিসতিবসাভিসিতেন মে ইয়ং ধংমলিবি লিখাপাপিতা৷ তি। 
এতং দেবানংপিয়ে আহা: ইয়ং ধংমলিবি অত অথি সিলাথংভানি বা 
সিলাফলকানি বা তত কটবিয়া এন এস চিলঠিতিকে সিয়]। 

শুদ্ধি 

ছাপার সময়ে টাইপ ভাঙিয়া! অনেক শব্দে উ-উকার, রেফ,, র-ফলা, হসস্ত 

প্রভৃতি চিহ্ন উঠে নাই, সহৃদয় পাঠক অ্চুগ্রহপূর্বক এগুলি অন্নমানে বুঝিয়া 
লইবেন। 

পৃষ্ঠা লাইন আছে হইবে 

€ & গ 5 5 গ 

২৮ ৯ অন্ধ অন্ধ, 

৪০ ৯ ইহলোকিক প্রহলৌকিক 

৫৭ ১৪, ২১ ৩, ১০ ৪) ১০ 

৫৯ শেষ কুপ কুপ 



১৬৮ 

পৃষ্ঠ 

৬৪ 

৬৬ 

৬৭ 

৭৭ 

৭৮ 

৭৯ 

৯৭ 

৯৫ 

৯৮ 

১৩৯ 

১১৫ 

১৪৩ 

২৯০২৩ 

অশোকলিপি 

আছে হইবে 

যে যে 

ভিক্ষাজীবী “িক্ষাজীবী 

ভূতে ভূতে 

ইহছলোকিক ব্রহলৌকিক 

লাইনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়া ১১-১২ লাইনের মধ্যে 

ব্যবধান বাড়িবে। 
উচ্ছিত উচ্ভ্বিত 

লেখ লেখা 

(ও (ও) 

সখিনালস্তে-শব্দের পর €€ চিহ্ন হইবে। 

কুমার কুমার 

অর্থ অর্থ 

লুদ্িনীদেবী লুদ্িনীদা 

আমার ধর্মমহামাত্রগণও আমার এই ধর্মমহামাত্রগণও 

এইরূপ 

যে ইহারা ব্যাপূত হইবেন। 

সেই সেই বিশেষ বিশেষ 

(সম্প্রদায়গণের ) বিষয়ে 

সেই সেই (বিশেষ বিশেষ ) 

মহামাত্রগণ (ব্যাপৃত 

আছেন )। 

যে সেই সেই বিশেষ 

বিশেষ (সম্প্রদায়গণের) 

বিষয়ে সেই সেই 

( বিশেষ বিশেষ) 

মহামাত্রগণ ব্যাপৃত 

হইবেন। 



ভারতবিষ্যাবিহার 
২১ বলরাম ঘোষ স্ত্রী, কলিকাতা-_৪ 

জনানামিহা সর্বেধাং সর্বশ্রেয়ঃসমৃদ্ধয়ে 

সর্বত্র সর্ধদাম্মাকং ভূয়া ভারতসংস্কু তি; ॥ 

উদ্দেশ্য 

বিচার তুলনা ও যুক্তিমূলক প্রণালীতে এবং ইতিহাস-ভাবাতত্বাদির 
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাচীনভারতীয় ইতিহাস ও. সংস্ততির ব্রিক 

ক্ষেত্রসন্বদ্ধে গবেষ চা 

শ্রীরাজশেখর বন্ছ: 

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্ 

ড্র গ্রীজিতেন্্রন 

ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন 

ডক্টর শ্রীমনোমে 

শ্রীভূপেন্্রনাথ দাস 
শ্ীবর়েন্দ্রপ্রসাম র 



“কীজগৃহ ও নালন্দা” সম্বন্ধে অভ্ডিমত 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ী-_ 

প্রাজগৃহ ও নালম্দার নাম গুনিলেই শিক্ষিতগণের চিত্তে কৌতুক জাগিয় উঠে.**গ্ন্থকার 
একজন প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক, ইনি এ দৃষ্টিতেই এ ছুই স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া! এবং বহুদিন সেখানে 
বাম করিয়৷ সেখানকার বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহার! এ ছুই স্থানে ভ্রমণ করিতে 

চান ভাহারাও ইহাতে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। আমর! ইহ! পাঠ করিয়া অতাত্ত 
আনন্দিত হইয়াছি।* (প্রবাসী) 
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